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 مقدمة:
أّدى إىل ظهور وسائل اتصال جديدة، مسيت   شهد النصف الثاين من القرن العشرين تطورا تكنولوجيا هاما

". ومتثلت يف استخدام احلواسيب اإللكرتونية يف ختزين NTIC واالتصال لإلعالم احلديثة التكنولوجياحينها بـ"
ا وإاتحتها بشكل مدّقق، ما انعكس إجيابيا على حياة األفراد واجملتمعات واحلكومات، املعلومات وحتليلها واسرتجاعه

مع انتشار اإلنرتنت واالتصاالت الرقمية واألقمار ربح الوقت واملال يف التعاطي مع األحداث، خصوصاً   من خالل
"، TICيا اإلعالم واالتصال "لصناعية واأللياف الضوئية، إىل أن وصل بنا األمر اليوم إىل احلديث عن تكنولوجا

 صال جديدة غريت نظرة اإلنسان إىل التكنولوجيا.وحذف كلمة حديثة، نظرا للتقدم العلمي املتواصل وبروز وسائل ات
تُعّرف تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال أهنا كل التقنيات اليت يستخدمها اإلنسان يف حياته اليومية مبفرده أو يف عمله 

 .ومتنوعة  تلف أشكاهلا وأنواعها إىل معلومات كثريةجمال لتحويل البياانت مبخ  يف أي مؤسسة يف أي
حيث هناك تعدد كبري يف طرق التواصل يف اجملتمع وبني اجملتمعات وبعضها منذ القدم، ومن بني كل هذه 

ها، وهذا مايقوم الطرق هي الكالم بشكٍل مباشر، أو بطريق غري مباشر عن طريق الرسائل أو املذايع أو التلفاز وغري 
فتكنولوجيا اإلعالم هي وسيلة التواصل اليت تتم عن طريق التكنولوجيا، م ويعرف بـ تكنولوجيا اإلعالم، به اإلعال

 .واملقصود هبا أجهزة اإلعالم اآليل أو اهلاتف
ع حدث خالل األونة األخرية تطور كبري وملحوظ يف اجملال التكنولوجي والعلمي وهذا أدى إىل حتقيق نو 

التطورّات املتجددة اليت حتدث ابستمرار، هي التطورات اليت توفري واليسر لألفراد، ومن ضمن  من الرفاهية والراحة وال
تتعّلق يف جمال تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، حيث هلا أمهية كربى من انحية توفري خدمة اإلتصال على اختالف 

 .ت لعدد من األفراد واملنظماتوالتعليم وتوفري املعلوما  أنواعها، وذلك ابإلضافًة إىل خدمة التثقيف
عن طريق التطور الكبري الذي حدث يف جمال التكنولوجيا قد حولت هذه التطورات مجيع دول العامل إىل و 

قريٍة صغرية يستطيع أفرادها التواصل فيما بينهم بكل سهولٍة ويسر وسرعة فائقة، فأصبح حاليا التواصل بني الشعوب 
ابإلضافًة إىل تبادل املعلومات يف أّي مكاٍن ويف كن التواصل بني الدول وبعضها، ختلفة حيدث بسرعة كبرية وميامل

 :وتتميز تكنولوجيا االتصال واملعلومات بعدد من اخلصائص املختلفة والكثرية اليت متيزها .أي وقت
 .االنتشار الواسع والسريع  ✓
 .لني أو املشاركنيوسعة التحمل سواء لعدد من األشخاص املتص ✓
 .لومات اليت يتّم نقلهاأو حلجم املع ✓
 .إضافًة لسهولة االستخدام وسرعة األداء وتنوع الوسائل ✓

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_and_communications_technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_and_communications_technology
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 : األولاحملور 
 مفاهيم عامة حول تكنولوجيات االعالم واالتصال 

 
 

 تكنولوجيا االعالم واإلتصال  :أوال
 تكنولوجيا االعالم واالتصال  تطوراثنيا:  

 ؟عالم واالتصالا اإلم تكنولوجيما هي أقسااثلثا:   
 خصائص الّتكنولوجيارابعا:  

 عن تكنولوجيا اإلعالم واالتصالمعلومات خامسا:  
عالم واالتصالاتثريات تكنولوجيات االسادسا:  
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 تكنولوجيا االعالم واإلتصال  :أوال 
 التكنولوجيا:وم  مفه.  1

تصاصاهتم، غري أهّنم اتفقوا مجيعا على أهّنا األداة اختلف الباحثون يف تعريف مفهوم التكنولوجيا بسبب اختالف اخ
ستعملها اإلنسان ملساعدته على قضاء شؤونه وحاجاته اليومية، ممّا جعل هذه األداة هي املسؤولة عن التغريات اليت ي

، وهو مركب من مقطعني 1770وجيا" أبملانيا، يف عام ظهر مصطلح "تكنولاليت حتدث داخل اجملتمعات. و 
techno الفن أو الصناعة" وي أ"logy  أي "علم أو نظرية"، وهو ما نتج عنه استعمال لفظ "علم صناعة

 يوجد املعرفة"، وتعين األدوات والوسائل الناجتة عن تطبيق املعرفة العلمية، للداللة على مصطلح تكنولوجيا الذي مل
 يف اللغة العربية.له مقابل 

 مفهوم االتصال:.  2
ض عرب أدوات اتصال خمتلفة، وهي عملية اجتماعية قائمة صل الناس بعضهم مع بعاالتصال يعين أن يتوا

على تبادل رسالة بني طرفني يف وضع اتصايل يقوم على وجود مرِسل ومرَسل إليه وقناة اتصال، إضافة إىل رجع 
 اآلخر.  هبا املرِسل مع الطرفوهو مدى جتاوب املرَسل إليه مع الرسالة اليت تواصل  "  Feedbackالصدى"  

 مفهوم اإلعالم:.  3
يتمثل مفهوم اإلعالم يف استخدام كافة الوسائل والتقنيات املتاحة بغرض نقل املعلومات وتداوهلا وبناء نظم  

ا ابلطريقة املناسبة. ويشمل مفهوم اإلعالم معلوماتية يف شكل معطيات رقمية موحدة يلجأ إليها اإلنسان الستعماهل
ف اليت تتناول املعاجلة والتوزيع( ونقل املعلومات )إيصال املعلومات املعلومات )الوظائاسيني ومها تشغيل فرعني أس

 اليت متت معاجلتها ابستخدام وسائل اتصالية(.
 تكنولوجيا االعالم واالتصال:  تطوراثنيا:  

، ومن مث 1824ناطيسية يف عام  ديثة مع اكتشاف املوجات الكهرومغظهرت وسائل اإلعالم واالتصال احل
 ، والذي أصبح من أهم أدوات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال.1837غراف" يف عام خرتاع "التلا

، مّت اخرتاع التليفون لنقل الصوت إىل مسافات بعيدة، وذلك ابستخدام شرحية رقيقة من 1876يف عام 
 ا املوجات الصوتية.املعدن هتتز حني تصطدم هب

ألفالم السينمائية الذي تطور بعد ذلك " ملشاهدة ا"كينيتوسكوب، سجل اخرتاع جهاز 1891يف عام 
 .1895ليصبح جهاز عرض األفالم يف قاعات السينما يف عام  
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تطّورت وسائل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، لتشمل الراديو والتلفزيون والصحافة  يف القرن املاضي،
العامل ويستقي مصادر معلوماته ما حيدث يف اإلنسان كل اهريية اليت أصبحت النافذة السحرية اليت يتابع هبا اجلم

 منها.
يف بداية الستينيات، أنشأت وزارة الدفاع األمريكية شبكة للربط بني جمموعة من احلواسيب يبعد الواحد عن 

ربوتوكوالت تسمح بتبادل املعلومات عرب شبكة اآلخر مئات الكيلومرتات، من خالل استعمال جمموعو من ال
 الوزارة.  ت بني موظفياإلنرتن

، مّت تطوير حركة التبادل لتتضمن ملفات نصية صغرية ترسل عرب خاصية الربيد اإللكرتوين، 1972ويف عام  
 .FTPيف حني ترسل امللفات النصية الكبرية عرب بروتوكول نقل امللفات  

 ؟عالم واالتصالما هي أقسام تكنولوجيا اإلاثلثا:  
آخر ومن سنة إىل أخرى، لتشمل جماالت بريا من عقد إىل واالتصال تطورا كشهدت تكنولوجيا اإلعالم 

 خمتلفة وميادين متنوعة وتتسع ألقسام عدة:
 : يتمثل يف صناعة احملتوى واالستحواذ على امللكية الفكرية من خالل املؤلفني والكتاب.احملتوى املعلومايت ✓
املرسل إليه  سل إىل اهلدف وهون املصدر أي املر : تتمثل يف توصيل األخبار واملعلومات متبث املعلوما ✓

 عرب وسائل اتصال خمتلفة كشبكات االتصال والبث الرقمي.
 : يرتكز هذا على توفري الوسائل اخلاصة بتكنولوجيات االتصال وأدوات الربجميات احلديثة.معاجلة املعلومات ✓
  :خصائص الّتكنولوجيارابعا:  

 :متتاز وسائل الّتكنولوجيا ابخلصائص اآلتية.  1
عّقدة املتعددة يف عملّيات بسيطة:  الّنظامسة  سال

ُ
 .حيث مت اختصار العملّيات الكثرية امل

تعّددة يف وقٍت واحدٍ متتاز وسائل  :  ازاإلجنسرعة  
ُ
 .التكنوجليا أبهنا سريعة يف إجناز املهام امل

 .ترتبط الّتكنولوجيا ابحلياة العاّمة واخلاّصة لألفراد واجلماعات:  العاملّية والّتجانس
 .حيث أهنا ذات خصائص انفعة وهبا عيوب ضارة يف نفس الوقت، فهي سالح ذو حدين  :اإلزدواجّية

 :ابّيات الّتكنولوجياجيإ.  2
 .أاتحت الكثري من الشعور ابحلريّة والتفتح على الشعوب واحلضارات األخرى ✓
 .إاتحة الفرصة للّتواصل وتبادل اآلراء واألفكار مع اآلخرين ✓
 .الُعمالت عن طريق اإلنرتنتع والّشراء وتبادل  تيسري عملّيات البي ✓
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 .العاملنيأجور   سامهت يف حتسني اإلنتاجّية، ممّا أّدى إىل رفع  ✓
 .توفري الوقت واجلهد  ✓
 .أوجدت خدمة التعلُّم عن بُعد ✓
 .فتحت جماأل واسعاً أمام البحوث العلمّية ✓
 .استحداث وظائف جديدة، مثل برجمة وتطوير مواقع الويب واملعّدات ✓

 :سلبّيات الّتكنولوجيا واالتصال.  3
 .مّية لألفراد بعدم القدرة لالستغناء عنهايو الإدمان الّتكنولوجيا؛ إذ تسّببت الّتكنولوجيا وغزوها للحياة   ✓
 .إزالة حواجز اخلصوصّية، حيث إنّه وبتطّور الّتكنولوجيا أصبحت عملّيات االخرتاق أكثر تطّوراً  ✓
 .ميل األشخاص لالنطوائّية والعزلة ✓
 .تراجع الّتواصل مع األصدقاء والعائلة ✓
 .خلٍل يف منّو اجلهاز العصيّب عند األطفال ✓
 .ة والّلمسات الفنّية على املصنوعات الوطنيةاليدويّ احلرف  تراجع   ✓
 .اكتساب بعض العادات العنيفة من األلعاب اإللكرتونّية ✓
 .هيمنة احلضارات واللغات األخرى على احلضارة األم ✓

 عن تكنولوجيا اإلعالم واالتصال معلوماتخامسا:  
يومية لإلنسان، ملا من ضرورايت احلياة ال واالتصال ضرورة أساسيةأضحى استخدام تكنولوجيا اإلعالم 

يف حتسني  االجتماعية واالقتصادية والثقافية. وزاد استعماهلا اليوم، ملسامهتها اجملاالت خمتلف يف  خدمات تقدمه من
طارئة لألنظمة التطورات والتغريات السات، وسرعة التكيف مع فاعلية األفراد ومتييز القدرة التنافسية يف حياة املؤس

 السياسية ودفع عجلة التنمية االقتصادية.
 وشهد العامل، خالل العقود األخرية، تغرياً متسارعاً يف طرق استعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، فتغريت

ال جديدة ترتكز أساسا مه برامج وتطبيقات اتصاملفاهيم وتطورت األدوات، وأصبح الفرد يعيش يف عامل افرتاضي حتك
على ارتباط أجهزة احلواسيب احملمولة واهلواتف الذكية واللوحات الرقمية ابلشبكة العنكبوتية، ما أحدث حتوالت 

 الدول.  عميقة يف اجملتمع كانت دعامة أساسية لنمو اقتصادايت
 
 

https://www.alaraby.co.uk/medianews/2018/7/14/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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 عالم واالتصال:اتثريات تكنولوجيات االسادسا:  
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف إحداث أثر عميق يف حياة اإلنسان على مستوايت متعددة، سامهت 

وكذلك يف حياة املؤسسة الشغيلة والدورة االقتصادية، فاالنسياق وراء هذه التكنولوجيا الالمتناهية جيعل الفرد 
 التأقلم مع الوضعيات احلديثة.الالزمة اليت ختول له   تطور مستمر مع امتالك املعرفة الفكرية  واجملموعة يف

كما تنعكس إجيابيات هذه التكنولوجيا على حياة املؤسسات، من خالل تنمية قدرات األفراد وتقدمي طرق 
العناصر، إضافة إىل دفع عجلة   وهياكل تنظيمية جديدة تساهم يف حتقيق قدر عاٍل من املرونة والتكامل بني خمتلف

من خالل توفري أفضل الوسائل اليت تساعد على القيام بعملية إنتاج انجعة وحتسني   قتصادية واالجتماعية،التنمية اال
 .صورة املؤسسة يف السوق
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 احملور الثاين: 
 اة يف العامل فريوس كوروان واحلي

 
 
 

 كنة لتطويق الوابءرؤية استشرافية حول احللول االجتماعية املم  :أوال
 اجلائحةاإلعالم الصحي وإدارة األزمات يف زمن  اثنيا:  

 اجلائحةاإلعالم الصحي وإدارة األزمات يف زمن  :  اثلثا
 :وخطاب التواصل يف امليداي اجلديدة  19كوفيد   أزمة الوابء العاملي:  رابعا

ويل والتهوين... بني الته  Fake Newsاإلعالم الصحي وصراع الزيف املعلومايت :  خامسا
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 متهيد:
أوقف فريوس كوروان املستجد احلياة يف معظم أحناء العامل، وأثر على مجيع نواحيها اإلجتماعية واإلقتصادية 

اإلعالم أحد ضحااي والسياسية. لكن مع تزايد الصدامات بني سلطات بعض الدول ووسائل إعالمية، هل سيصبح  
 األزمة؟

 هذه الفرتة القصرية أحداث لى خرب فريوس كوروان. وشهد العامل يفلعامل عمرت أربعة أشهر منذ استيقظ ا     
تذكر بفرتات احلروب، من إغالق شبه كامل للمنشآت اإلجتماعية والتعليمية مرورًا بتوقف عجلة اإلنتاج ووضع 

 ."لو الشوارع وحتوهلا إىل "مدن أشباحالشعوب يف عزل إجتماعي أدى إىل خ
طباء والطواقم الطبية الذين اصبحوا خط ات معينة يف اجملتمع، منها األمهية فئويف هذه األزمة، ظهرت أ

الدفاع األول ضد املرض، ابإلضافة إىل مقدمي اخلدمات ومنهم الباعة وموظفي الربيد. أحد أهم األدوار يف أزمة 
هي اليت يغامر مراسلوها فراد، و عالم املرئية منها واملسموعة، فهي املصدر األول للمعلومة لألكوروان تلعبها وسائل اإل

 .كل يوم لنقل آخر األخبار حول العامل
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رؤية استشرافية حول احللول االجتماعية املمكنة لتطويق الوابء: فريوس كوروان و وسائل اإلعالم بني  :أوال
 اتصال األزمات و أزمات االتصال

  www.annasronline.com .28/03/2020موقع النصر االلكرتوين: يوم: نشرت يف 
ويعترب االنتشار التدرجيي   العديد من الّتقلبات يف جماالت متنّوعة، 2020شهد عاملنا مع مطلع عام 
األحداث أمهّية وأبرز القضااي الّدولية والوطنية الرّاهنة ( أكثر Covid-19لفريوس كوروان واملعروف ابختصار )

واالقتصاد   وضعت يف معظمها كاّل من الّسياسة   اليت   عديد من الّدول واحلكومات، هذه األخريةتصّدر أجندة الاليت ت
كة وانتشاره الّرهيب يف املرتبة الثانية من انحية ترتيب األولوايت، ذلك نظرا لتصنيفه يف خانة »األوبئة« ولقدرته الفتا 

 عنه.إضافة إىل إمكاانت العدوى الصامتة الّنامجة  
الّتاجي الذي جيمع بني أعراض »األنفلونزا« وااللتهاب الرئوي«سارس« جعل العامل  ا الفريوسكوروان هذ 

تقّدمها كّله يف حالة استنفار قصوى، حيث عرف هذا الوابء طريقه إىل العديد من الّدول دون التفريق بني مستوى  
لّدول املتقّدمة قد عرفت منظومتها الّصحية إىل أّن بعض ا  يف ظّل هذا الّسياق   العلمي والّتكنولوجي. وجتدر اإلشارة
بكثرة اإلصاابت    احتواء مستشفياهتا ومراكزها الّصحية للوضع الوابئي، مقارنة  اهنيارا رغم تطّورها وعدم قدرهتا على

 عاداي. ومسية أو زكاماصفة خاصة من االستهانة به واعتباره نوعا عابرا من األنفلونزا املالّنامجة عن العدوى والّناجتة ب
يف وترية انتشار فريوس   ونتيجة للتزّايد والّتضاعف املتسارع  ويف ظّل تسابق املخابر إلجياد لقاح فّعال هلذا الوابء

( Chloroquineبين دواء »الكلوروكوين« )كوروان واّتساع مساحته اجلغرافية، سارعت العديد من الّدول إىل ت
(، واملخّصص أساسا لعالج »املالراي« نظرا إىل Didier Raoultالفرنسي )الذي اقرتح من طرف الطبيب 

إمكاانته وآفاقه احلالية يف احلد واإلضعاف من قّوة هذا الفريوس يف جسم اإلنسان، كما اعتمدت تزامنا مع ذلك 
 جوال يف مبادرة لتجفيف قنوات انتقاله.على تقنيات العزل وحظر التّ 

 ة احملمول ضرورة حتمية لتسيري األزمةيغ داات« وصحافمنّصات »كراودسورسينغ« و«ب
وتعترب اجلزائر من بني الّدول اليت عرف »كوروان« طريقه إليها من خالل العديد من القنوات اليت يقتضي 

احلكومة يف مواجهة هذا الوابء،   األزمات أحد أبرز الرّكائز اليت تستند اليهاعلينا حتما مراجعتها. وجيّسد اّتصال 
من االتصال يف اإلشارة إىل ضرورة اعتماد هذا األخري على الكوادر املهنية املّدربة واملؤّهلة يف هذا الّنوع  اّل أنّه جتدر  إ

الء على الّتحكم يف تقنيات ومقومات صنع القرار هؤ   العديد من اإلدارات احليوية احملّلية والوطنية، إضافة إىل قدرة
والّدعم الّلوجسيت، إىل جانب إمكانية وضع سيناريوهات أكثر ليل البياانت وأنظمة حت  إضافة إىل تكنولوجيات

 ملواتية ملواجهته.تعقيدا من احلايل وهتيئة الّظروف ا

http://www.annasronline.com/
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ي يعرفه العامل حول طبيعة هذا الوابء وعلى مستوى صانعي القرار وتسيري األزمات ويف يف ظّل الغموض الذ 
اضية رقمية جلمع خمتلف أفكار ومقرتحات املواطنني داث منّصات افرت وطرق عالجه، ميكن للحكومة اجلزائرية استح

 « كّل حسب ختّصصه، ممّا قد يوّسع دائرة إجياد احللول أثناء تسيري األزمة.Crowdsourcingأو ما يعرف بـ »
«، إضافة Big Dataد الّتوجه املتزايد حنو استخدام تكنولوجيا االّتصال احلديثة وتقنيات »ويف الّسياق ذاته جيسّ 

ذّكية وكاّل من صحافة وتطبيقات احملمول يف التعامل مع األزمة والوابء، أحد أبرز الّدعائم اليت اللوجستيات الإىل 
مكانية الّتعتيم املعلومايت املرتبط بطبيعة األزمة ميكن أن تزيد من احتمال تطويق وحماصرة انتشار الفريوس إضافة إىل إ

 نني.األخري ابلّنسبة إىل املواط 
 الفوضى يف منّصات اإلعالم االجتماعي وتفشي الوابء: أي أبعاد؟لكاذبة و  األخبار ا

يز اجملال ويف سياق احلديث عن الّتعتيم املعلومايت والفجوة املعرفية، جتدر اإلشارة إىل أنّه يف الوقت الرّاهن يتم
« حيث Fake News»  ألخبار الكاذبةالعام االفرتاضي وبصفة خاصة عرب منّصات اإلعالم االجتماعي، بغزارة ا

يقتضي على احلكومة يف ظّل هذه الظّروف اخّتاذ إجراءات رقابة حمكمة إضافة إىل تدابري ردعية صارمة من شأهنا أن 
ألخبار الكاذبة أن تتمظهر من خالل العديد من الّتجليات حيث ميكن ل  تعمل على الّتقليل من هذه األخرية.

حداث سواء كان من خالل األخبار املغلوطة، تغيري سياق احلدث، فربكة احملتوايت فراد لوقائع األاملّؤثرة على إدراك األ
 حقن وقائع خارجية يف أحداث أخرى بصورة يصعب التفريق والفصل بينها.  و االستناد إىل

ر فيه العديد العام االفرتاضي بيئة منفتحة على الشائعات املغرضة املضّللة وفضاء خصبا تتكاث  وجيّسد اجملال
ن الّتحكم يف ن املمارسات املرتبطة إبظهار جزء من احلقيقة واالمتناع القصدي عن سرد الوقائع كاملة، انهيك عم

األخبار والتعليقات الساخرة من خالل    الصورة واحلدث عرب العديد من الربامج وأدوات القص والنسخ، إضافة إىل
من شأهنا أن تعمل على إضفاء نوع من السذاجة    مارساتّن كّل هذه املاألسلوب اهلزيل. حيث جتدر اإلشارة إىل أ

واالنعكاس سلبا على كّل   نقص من قيمته احملتوى اإلخباري التوعويعلى شخصية معّينة أو خرب معني، ممّا قد ي
 للبيئة اجلزائرية وصحة املواطن.   من األمن العام

 ية وفرتة نقاهة«ا هو رعاية صحّ »احلجر الّصحي ال يساوي السجن اإلنفرادي وإنّ 
ومن الّناحية اإلعالمية، يرتتب على وسائل اإلعالم مسؤولية اجتماعية وأخالقية، حول كيفية معاجلتها 

بة إىل العامة، فمن الّناحية الّتحسيسية يتوّجب على لألحداث املرتبطة بفريوس كوروان وكيفية إظهار احلاالت املصا
عي، تفادي الّصور الّنمطية الّسلبية جتاه املرضى املصابني بعدوى فريوس إلعالم االجتماوسائل اإلعالم، مبا فيها ا

ل ها احلثيث إىل تغيري ذهنيات اجلمهور املستقبل رغم اختالف مستوايهتم وتوّجهاهتم حو كوروان، إضافة إىل سعي



 

11 
 

رعاية صّحية وفرتة   املة وإمّنا هومسألة احلجر الّصحي، حيث إّن هذا األخري ال يساوي السجن االنفرادي وسوء املع
 نقاهة وراحة.

حىت من الّناحية املفاهيمية ويف حالة عدم توافق املواطن مع مصطلح »احلجر الّصحي«، فمن الّضروري 
لّنسبة إىل وعي وإدراك املتلقي وابلّتايل الوصول إىل استجابة أكرب تبين مصطلحات بديلة أقّل قسوة وأكثر تقّبال اب

اه هذا »الفعل الوقائي« الذي مييل إىل كونه مصطلحا طّبيا أكثر من كونه اجتماعيا، إضافة ة الّسلوكية جتمن الّناحي
رة إىل ضرورة ختصيص ستبداله مبصطلحات أخرى »اإلقامة الّصحية اخلاصة« على سبيل املثال. كما جتدر اإلشاإىل ا

 واإلقامة الّصحية اخلاصة. ظروف املرافقة وسائل اإلعالم حملتوايت إعالمية من شأهنا أن تبنّي كاّل من
ورة االبتعاد عن وصم األفراد املصابني ابلعديد واستنادا إىل »وسائل اإلعالم ونظرية الوصمة«، جتدر اإلشارة إىل ضر 

 إىل من تفاقم انتشار الوابء يف البيئة اجلزائرية ذلك نظرا لتوّجه األفراد املصابني من الّصفات الّسلبية والذي قد يزيد 
امل معهم العزلة ورفض اإلقامة الّصحية اخلاصة، خوفا من وصم األفراد هلم بصفة سلبية واالبتعاد عن الّتعالّصمت و 

تواء هؤالء خصوصا من الّناحية الّنفسية يف اجملتمع حىت بعد فرتة شفائهم، فمن الّضروري مساندة وسائل اإلعالم واح
لّنشطاء والّشخصيات املؤثّرة يف الفضاء األزرق والّتعامل ني إضافة إىل او ذلك ابالستعانة ابملتخّصصني النفساني

 معهم كحاالت مرضية عادية.
 »كوروان« مادة دمسة للرتويع مقابل الّزايدة يف عدد املشاهدات والّتفاعالت

افية، م وعلى الصعيد اإلخباري يتوّجب على وسائل اإلعالم االلتزام بقيم الّصدق والّشفبعيدا عن الّتعمي
القانونية نا هذا إىل احلديث عن ضرورة تقّيد ممارسي مهنة الّصحافة جبميع املعايري املهنية وفقا للوائح حيث حييل

نصات اإلعالم االجتماعي كمادة دمسة واألخالقية ومواثيق الّشرف املنصوص عليها، واالبتعاد عن االعتماد على م
غالب األحيان »كمصادر جُمّهلة« يتكّتمون عن اإلفصاح  عتماد عليها يفاملرتبطة، مع اال  الستقاء األخبار اليومية

 عنها.
اجلزائرية بصفاهتا املتنّوعة، صحافة مكتوبة، مسعية   ومن الّناحية الّتحسيسية يتوّجب على وسائل اإلعالم

ّتفاعل ملشاهدات أو النسبة ا  رتونية، أن تعمل على االبتعاد عن »ترويع اجلمهور يف مقابل الّزايدة يفبصرية و الك
وي من خالل تكثيف مع احملتوى«، بل جيب أن تسعى إىل تركيز طاقتها اإلخبارية إىل تفعيل دور اإلعالم التوع

عامل معه يف حالة اإلصابة واالستعانة قدر اإلمكان محالهتا الّتحسيسية حول طبيعة الوقاية من هذا الوابء، وسبل التّ 
 ابملتخّصصني يف هذا اجملال.
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 تماعية وأخالقية لوسائل اإلعالممية مسؤولية اجالرتبية اإلعال
ويف ظّل هذه الظّروف تكتسي الرّتبية اإلعالمية الّصحية أمهّية ابلغة يف الّتقليل من انتشار تفشي فريوس 

ل سائل اإلعالم وكّل اجلهات ذات الّصلة تكثيف محالهتا الّتعليمية لشرحية األطفاكوروان، حيث يقتضي على و 
إىل  تلف الّشرائح العمرية عامة، حول كيفية الوقاية من هذا الوابء. ويف الّسياق ذاته جتدر اإلشارةبصفة خاصة وخم

رم مبعايري الوقاية والسالمة، كما جتدر ضرورة توعية املواطنني وحّثهم على عدم االستهانة هبذا الوابء وااللتزام الصا
رة االبتعاد عن كّل ما يبث وينشر بصفة خاصة من خالل جلماهري حول ضرو اإلشارة إىل أنّه من الّضروري توعية ا

ملصادر املؤّكدة والّرمسية كاملتخّصصني ومنّظمة الّصحية العاملية، وهيئات منصات اإلعالم االجتماعي واالعتماد على ا
 ذه األخرية.ت ذات الّصلة هبوخمتلف االحتادا   اإلنسانية،الّلجنة الّدولية للّصليب األمحر واهلالل األمحر  اإلغاثة

 فريوس كوروان وأفق املعامالت يف احلياة اليومية
وعلى مستوى احلياة اليومية جتدر اإلشارة إىل أنّه من الضروري اقتناء معّدات أكثر حداثة من شأهنا أن 

إىل تكثيف ات الكشف عن فريوس كوروان بصفة أسرع، ممّا قد يسرّع من عملية حماصرته، إضافة تسّهل من عملي
عيل دور مللحقات التحاليل والكشف عن هذا الوابء، كما ميكن احلث على ضرورة الّتوجه إىل تف  شار الواسع االنت

إىل عصرنة أنظمة التعامل البنكية وظروف   اإلدارة االلكرتونية والعمل على توسيع نطاق املعامالت االلكرتونية، إضافة
ل ظروف احلياة وابلتايل من االتصال الواقعي) اجلسدي( يف ن تعمل على تسهيالّدفع االلكرتوين كآليات من شأهنا أ

 لّتمكن من الّتقليل من نسبة العدوى.البيئة اجلزائرية ممّا قد يؤدي إىل ا
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 اجلائحةاإلعالم الصحي وإدارة األزمات يف زمن  اثنيا:  
 2سطيف   جبامعةأستاذ : مهداوي نصر الدينمن طرف:   2020نيسان/أبريل    11نشر بتاريخ:   

واملتعاظم لوابء الكوروان يف خمتلف دول العامل واجلزائر منوذج الدول اليت اجتاحها الفريوس،   املتزايد   مع التفشي
وف والفزع واهللع إثر ولوج هذا الفريوس جراء حرية اخل  يف دوامة نفسية حرجة  أصبح املواطن اجلزائري يعيش

ية جتاوز األزمة إال أنه مل يكن مبقدوره فعل شيء سوى يف كيف   ائري يفكر وخيططاألراضي اجلزائرية، وأصبح الفرد اجلز 
 .مه ومسؤوليه خوفا على صحته وأمن جمتمعهاالستنجاد أبهل العلم والتخصص وتنفيذ أوامر حكا

ليتفاعل مع كم هائل من املعلومات تنتجه جهات    ات التواصل االجتماعيوراح يصب كل أوقاته يف منص
ري األزمة االتصالية( تنساق كلها يف التوعية الصحية وكيفية التعامل مع الوابء مدي -اعلو اإلعالم الصحيمعينة )ف

وأصيبت ابهلذاين   -كما قاهلا غوستاف لوبون    -أن هاته النخبة حقيقة امتصتها روح احلشد  وجتاوز خطورته... إال  
تلف احملتوايت الرقمية زائري يتفاعل ويستهلك خمووقعت كذلك يف فخ رواد الفضاء األزرق، إذ أصبح املتلقي اجل

العاملية ، ابعتبار الرسالة االتصالية منبه   نتيجة التأثر القوي واالهتمام الكبري هبذه الظاهرة   مبختلف الوسائط املتعددة
ها السويل ابلشكل الذي حيقق هدف القائم ابالتصال ، وهذه الديناميكية اليت أطلق علي   قيقوي ومباشر يدفع املتل

، فاملتلقي خالل أزمة الوابء أصبح يتجه بشكل مباشر للتفاعل "وسندان الرتابط االجتماعياجلديدة املطرقة "بــ 
وهذا التأثر الرهيب كان نتاج    سوسيولوجي مباشر،واملشاهدة نتيجة شدة التأثر ابعتبار أن الرسالة االتصالية هلا بعد  

 .كثافة التفاعل واملشاهدة
جورج جينرب    ايف الذي راح مؤسسهاال واليت تعرف بنظرية الغرس الثقعض نظرايت االتصت إليه بوقد أشار 

اإلعالم(  بتوصيف عملية الغرس أبهنا نوع من التعلم العرضي الذي ينتج عن التعرض الرتاكمي )لوسائل  وزمالؤه
ية جتماعي لتصبح بصفة تدرجيخاصة التلفزيون حيث يتعرف مشاهد التلفزيون دون وعي على حقائق الواقع اال

الجتاه يشرح أسس تكوين االجتاه السائد و يقصد اب   أساسا للصور الذهنية والقيم اليت يكتسبها عن العامل احلقيقي ،
حدة يف اكتساب اخلصائص الثقافية املشرتكة للمجتمع اليت يقدمها السائد التجانس ابألفراد ذو درجة الكثافة الوا

 يراها.فية حديثة و الصور اليت  التلفزيون كقناة ثقا
وابلتايل ميكن الكشف عن التباين يف إدراك العامل اخلارجي ب الذين يشاهدون التلفزيون بدرجة أقل والذين 

عبارة عن نسيج من املعتقدات والقيم واملمارسات اليت يقدمها  يشاهدونه بكثافة كبرية وابلتايل فإن االجتاه السائد 
شاهدة وال تظهر بينهم الفروق كبرية يف اكتساب هذه الصور أو فة ويتوحد معها كثيفو ا التلفزيون يف صور خمتل

يون يف ة. وابلتايل فإن االجتاه السائد يشري إىل سيطرة التلفز األفكار ابختالف خصائصهم االجتماعية أو السياسي
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،  نةاملتباي   ات ذات اخلصائصغرس الصور و األفكار بشكل جيعل الفوارق أو االختالفات تقل أو ختفي ب اجلماع
بناء على جمموعة من املسلمات واالفرتاضات اليت تركز على أن املتلقي كلما كانت كثافة مشاهدته أكثر كلما كانت 

لسائد يتولد لدى الفرد إىل شرحية من اجلماهري ، وإلسقاط هذه ، وكما عرج كذلك أبن االجتاه ا نسبة التأثر أكرب
فعل االجتاه السائد قد جسد يف منصات   كوروان يف اجلزائر وجدان أن واقع التلقي ملضامني ال املقاربة الفلسفية على

 .ائيةالفضاء االلكرتوين وخاصة يف القنوات الفض
اد املتلقني يتشتتون أمام شاشات التلفزيون أو موجات مساءا جند األفر   17.00مثال: عند الساعة اخلامسة  

قنوات عرب مواقع التواصل االجتماعي ككتلة واحدة ن قبل صفحات اجلرائد والأو يف انتظار نشرها م  اإلذاعة
، وهذا راجع إىل وجود عوامل  ء يف اجلزائرمتجانسة من أجل احلصول على معلومات وبياانت حول حصيلة الواب

ب عنها روتني وجية مؤثرة على املتلقي نتيجة التهويل واهللع الذي يعايشه خالل هذه الفرتة اليت غلنفسية سيكول
واملباشر ) العائلة /   جراء االستهالك الرهيب ملضامني كوروان على مستوى االتصال الشخصي  وتراخلوف والت

  (.االتصال اجلماهريي ) وسائل اإلعالم التقليدية واحلديثةاألصدقاء( أو  
ي هذا حسب منظور ومن هنا ميكن القول أبن اإلعالم ال يؤثر يف الناس مباشرة بل من خالل قادة الرأ

زارسفيلد وما جعل املتلقي اجلزائري يتأثر أبعراض هذا الوابء بناءا على ذلك التهويل الذي متارسه فئات كاتز وال
نشر السموم املعرضة للمرض واملشاكل النفسية أرادت نشوب ضجة نفسية يف أوساط اجملتمع اجلزائري انهيك عن 

طر على األفراد املتلقني هجرة الفضاء األزرق م مشاعر املتلقني، ما اضالنامجة عن خرق أخالق النشر وعدم احرتا
من التهويل االفرتاضي«، فلم يكن اإلعالم هو الذي لنيل قسط من الراحة النفسية وتغيري املزاج ، » الكوروان أرحم  

مي هو حبد ذاته حيرك يف األفراد حنو القواسم املشرتكة بني الطرفني بل رواد الفضاء االفرتاضي واملواطن الرقحيرك 
م أبن الوظيفة والدور الذي تقوم به وسائل اإلعال  وكما سرد يف منوذج روجز وكينيكيد ) عملية التالقي(  مجهوره

، وأن فاعلو اإلعالم الصحي ) أطباء / علماء/ أخصائيني( فهذا النموذج مغيب متاما يف ظل الرهاانت   انطالقا من
أجل نشر التوعية الصحية واختاذ إجراءات الوقاية إال أهنا  هور الفضاء االفرتاضي منمل يكن ابستطاعتهم قيادة مج

حبكم   -يف نفس السياق  -  يسوقها نضج فكري معني جتاه األزمةأثرت يف فئة قليلة أان وهي النخبة الواعية اليت 
 الظروف احلرجة حسب نظريةأن اجلمهور يعتمد على وسائل اإلعالم يف حتقيق مصاحله ويلجأ له عند األوقات و 

اهلام   االعتماد ، ابعتبار املنظومة اإلعالمية هي نسق اجتماعي ركيز إلدارة األزمات مبختلف أبعادها ال سيما الدور
مة اتصالية من شىت املناحي ، انهيك عن إزاحة العوائق االتصالية الذي تلعبه يف تبين إسرتاتيجية ختطيط إلدارة أز 

ضى اجتماعية عارمة قد يكون سبب تفاقم األزمة ، وال ميكن وث تشويش أو خلل يولد فو اليت تشوب نتيجة حد
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ليتها املهنية ، خاصة اإلذاعات احمللية واجلهوية وحىت اإلنكار أن وسائل اإلعالم اجلزائرية هتربت من مسؤو 
تصالية جتندت لتويل مهامها اال، ومبا فيها بعض القنوات الفضائية ) التلفزيون العمومي منوذجا( اليت منها  الوطنية

 .covid 19   واإلعالمية لتفادي الوقوع يف فخ اجلائجة
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 :وخطاب التواصل يف امليداي اجلديدة  19كوفيد   أزمة الوابء العامليرابعا:  
الوقائية هي أوىل املوضوعات اليت تصدرت أجندة وسائل اإلعالم   إن موضوعات الوعي الصحي واالحرتازات

وابغندا الصفحات االجتماعية اليت تنشر أخبار من غري مصادر واليت ا ابلرمسية والوضوح بعيدا عن بر واليت تناولته
الذي أشاد الفضاء االفرتاضي العمومي   يف  تواصلي العقالين اجلاديسوقها أشخاص مل ينجحوا يف حتقيق الفعل ال

تصال لعلماء يف حقل علوم اإلعالم واالبه هابرماس، وليس انتقادا من شخصنا بل اجتهادات لبعض املنظرين وا
أن تكون   أثبتت من خالل اإلرهاصات الواقعية أن مبادرة هابرماس تشوهبا الكثري من النقائص والثغرات، وال ميكنها

منطلق    يرتكز   هلابرماس حيث   »الفضاء املعارض«   وسكار نيغثانجعة يف إدارة األزمات والطوارئ حسب مفهوم أ
 ى مفهومني حموريني:نيغث يف نقده عل
 .مومي الذي وضعه األمريكي ريتشارد سينيتالفضاء الع  مفهوم خصخصة

كما وضعه البلغاري لشك  ومفهوم الفضاء العمومي األفالطوين )أو أفالطونية الفضاء العمومي(
ر دور املمارسة )الرباكسيس( واخلربة يف تشكل الفضاء العموميكوالفكسكي ،   .ليفسِّ

األنظمة الرأمساليَّة   األزمة العاملية ) فريوس كوروان( اليت تعيشها   مقالنا هذا أبن ن نصبوا إليه يفهذا ما أردان أ
اجتماعية سياسية حمضة ابلنظر إىل اليوم تدفعنا إىل التساؤل حول مستقبلها واالستشراف الذي يقودان حنو انزالقات  

ومي، الشُّغل... حيث يدعو املؤسسات، العائلة، الفضاء العمنتائج األزمة االجتماعيَّة اليت َمسَّت خمتلف اجملاالت:  
ابسم أزمة إىل ضرورة فتح نقاش واسع وجّدي حول البدائل املمكنة ملواجهة النخب اجلديدة اليت ضحَّت بكل شيء  

 اللُّوبيات.  ي وأن صراع األنظمة ) اهنيار االحتاد األورويب وتراجع أسعار النفط( كان انعتاق وراء مصاحلالبعد االقتصاد
ال يهمها سوى   الذي أصبح ضحية صراعات أنظمة )القوى االقتصادية( حيد هنا ا املواطنويبقى املتضرر الو 

املنطلق أبن الفضاء العمومي يف واقع األنظمة   احتكارية االقتصاد العاملي حىت ولو ميوت نصف شعبها، فنرى من هذا
العمومية املتعلقة حبماية الوطن  املصلحة العامة واخلدمة  دال منالكربى رجحت الكفة إىل املصاحل االقتصادية ب

بين على تشكل واملواطن كواجب دميقراطي وطين ال غري، وعليه فان أوسكار نيغث أوضح أبن الفضاء املعارض م
بية والتصاقه واقف السياسية لسلطة مضادة للسلطة السائدة أو املهيمنة، وقد مكنته جتربته السياسية والنقااآلراء وامل

 من إبراز أمهية اخلربة واملمارسة يف تشكل الفضاء العمومي كفضاء معارض.ابلطبقات الشعبية  
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 :... بني التهويل والتهوين   Fake Newsاإلعالم الصحي وصراع الزيف املعلومايت خامسا:  
ي ونظر خلطورة الوضع اإلعالم الصحي مل يستطع التغليب على فضاء الزيف املعلومايت واإلخبار    ابعتبار أن 

يف شكل رسائل اتصالية غري مشفرة حتمل يف طياهتا مشاعر  19ح حمتوايت الوابء كوفيد فأن هذا الفضاء يطر 
 ، ورغم خطورته. واالستهتار واالستخفاف من الوضع رتفيه  وعواطف وأحاسيس تنساق وراء التسلية وال

بقراراهتا   ابلتزامات احلجر الصحي لوال تدخل السلطةفقد فشلت املنظومة اإلعالمية نسبيا يف إقناع اجلمهور  
لة مجهور ال يكرتث الردعية الصارمة، ملاذا ؟؟؟ هل هي مشكلة أساليب إقناعية هشة وغري فعالة أم هي مشك

فإن وسائط امليداي أدخلت  19فرغم اهلرج الذي نعيشه حتت طائلة كوفيد  -ا أزمة ثقة قدمية أظنه –إلعالمه 
عروضة على صفحاهتا كانت سهلة االستهالك من اع نفسي رهيب نتيجة املنتجات الطازجة املاجلمهور يف صر 

مل يستطع التمركز واالحتواء   تغلبت على أدوار اإلعالم الصحي الذي  fake newsاملتلقي، واألخبار الزائفة وامللفقة  
كون يف مقدمة املواجهة من أجل أتطري يف منصات اإلعالم اجلديد ومل يعد مبقدوره أيضا فرض أدواره بداخلها حىت ي

مهور توعواي وصحيا لتفادي أزمة الوابء. ما اضطر من قادة الرأي وفاعلو إدارة األزمات هجرة فضاءات الزيف اجل
 سة وظيفتهم يف بيئة تواصلية رمسية ذات أطر مهنية وسياسية واضحة وفق قواعد ومعامل حمددة.والتهويل والتوجه ملمار 

إدارة األزمة نظري تعامله    يزال يؤدي دورا نسبيا يفحي أدى وال  اإلعالم الص،  تقال ولو مرة  لكن احلقيقة  فالواقع مرير
وهذا اإلخفاق مل يكن   -ابستثناء –عقالين مع مجهور ال يهضم بعد حس املسؤولية وروح الوعي الفكر والنضج ال

د التضييق النظام اجلزائري احلاكم قي  من طرف -تيةمبدأ السيطرة املعلوما –من فراغ بل ابتت احلوكمة اإلعالمية 
والتسرت على حصيلة اإلصاابت والوفيات خشية على نفسية اجلمهور الذي قد يرتجم السلوكات املكتسبة من وسائط 

ديدة وحىت وسائل اإلعالم الكالسيكية إىل الواقع املزري الذي نعيشه مما قد يشكل خطورة على البيئة امليداي اجل
احلايل يف اجلزائر ابت متأخرا نتيجة غياب الرقابة املعلوماتية وحىت  تماعية ، إال أن التحكم يف الوضع الرقمياالج

 التقنني اإلعالمي ) تشريعات( / ثوابت أخالقيات اإلعالمية يف قواعد ومناهج النشر ، وأن الفجوة العميقة بني
اب آليات التأطري اإلعالمية هي انعكاس أزمة اليوم ... وغي) الضمري املهين( وواقع املمارسة االتصالية و   النشر

هي مؤشرات أساسية أفرزت بيئة   وتنظيم العمل اإلعالمي اجلديد ) أنظمة وبرامج رقمية معلوماتية مستحدثة(
 .ة وإعالمية متعفنة يقودها إرهاب املعلوماتتواصلي
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 احملور الثالث: 
 خصص علم اجتماع الرتبية مقاالت خاصة بت

 للتعليم عن بعد  واإلعالمية ت االتصالية اتيجية الدولة يف استثمار التكنولوجيارت اس
 
 

 : تعريف تكنولوجيا التعليم  : أوال
 استخدامات تكنولوجيا االتصال و املعلومات يف التعليم اثنيا: 
 التعّلم والتعليم عن بعد بني احلاجة والفاعلية اثنيا: 
 الرتبية؟   التعليم عن بعد.. فأينجنحنا يفاثلثا: 
 هذه مقرتحات االحتادية الوطنية إلجناح التعليم عن بعد يف اجلامعات رابعا: 
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 :تعريف تكنولوجيا التعليم  :أوال
عرفة واملهارات للُمتلّقي بوساِئل خُمتلفة. ويُعَترب التعليم مثرة 

َ
يُعرَّف التَّعليم ابلعملّية اليت يتم من خالهلا نقل امل

وإاّل فسيتم ضياُعها ابنتهاء احلضارة  كن للمعرفة أن تتطوَّر أو ُتطبَّق بدون نقلها،ُث ال ميُ ضارات، حيالتطوُّر يف احل
 أو قبل ذلك. 

ستمر هلذه العملّية اهلاّمة بشىّت الوساِئل والطُُّرق، وذلك ابالستفادة من 
ُ
وهلذا، فقد ظهرت احلاجة للتطوير امل

خرتعات احلديثة اليت ميُ 
ُ
 ".لوجيا التَّعليمجودة هذه العملّية، وِمن ُهنا ظهر ُمصطلح "تكنو عزِّز من  كن أن تُ التطّورات وامل

ستخَدمة يف نظام تعليمّي 
ُ
تكنولوجيا الّتعليم مبعناها الّشامل تُضم الطُُّرق، واألدوات، واملواد، واألجهزة، والّتنظيمات امل

عليم ال تعين جُمّرد استخدام اآلالت لوجيا التّ أّن تكنو  ُمعنيِّ بغرض حتقيق أهداف تعليمّية حُمّددة. ويّتضح من ذلك
احلديثة، ولكّنها تعين يف املقام األول األخذ أبسلوب األنظمة، وهو اتّباع منَهج وأسلوب وطريقة يف العمل واألجهزة  

 م.م والتعلُّ تسري يف خطوات ُمنّظمة، وتستخدم كل اإلمكانّيات اليت تُقّدمها الّتكنولوجيا ِوفق نظراّيت الّتعلي
تكاملة لدور الوسائل

ُ
التعليمّية وارتباطها بغريها من ُمكوِّانت هذه األنظمة  ويؤّكد هذا األسلوب الّنظرة امل

 ارتباطاً ُمتباداًل.
 :أمهية تكنولوجيا التعليم.  1

 تطوُّرغّلًة َشِهد جمال الّتعليم طفرة عظيمة يف القرن احلايّل؛ فتطّورت آليات الّتعليم بصورة سريعة جّدًا ُمست
ر ُمتعة، وازداد تفاُعل الطّالب، وتوّفرت له الُقدرة على اإلبداع الّتكنولوجيا، فازدادت إنتاجّية الّتعليم، وأصبح أكث

فأصحبت ُمؤّسسات الّتعليم بنوعيها احلكومّي واخلاّص تّتجه إلجياد وتوفري الوسائل الفّعالة اليت ُتساعد   بشكل أكرب،
 يونة.أكثر لبشكل   الطّالب على التعلُّم

ألقراَص التعليمّية املضغوطة، واإلنرتنت كبحر معلومايّت وتشمل وسائل الّتعليم احلديث احلاسَب اآليل، وا
 ووسيلة تعليمّية عظيمة، ووسائل اإلعالم السمعّية والبصريّة.

 :أتثري التكنولوجيا يف التعليم.  2
خر بسبب م لُوِجد أّن هذه األمهّية تزداد عامًا تلو اآلعليلتّ ولو مّت التطرُّق إىل أمهّّية الّتكنولوجيا يف جمال ا

 ة التغريُّ والتطّور يف شىّت اجملاالت، وتكُمن أمهّية الّتكنولوجيا يف جمال الّتعليم فيما أييت:ُسرع
رشد الذي يقوم بتوجيه ُمعّلم املادة العلمّية للّداِرس، وتُبدِّل من الطّريق

ُ
مية لقد ة اتقوم الّتكنولوجيا بدور امل
 للّشرح وطُرق الّتدريس التقليديّة.
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ختلفة يف إنَّ وسيلة  
ُ
تعليمّية حديثة كاحلاسب اآليل ووسائل الّتكنولوجيا اأُلخرى الكثرية برباجمها ووظائفها امل

يل سب جمال الّتعليم حُتّفز على اكتشاف املواهب اجلديدة وتنمية الُقدرات العقلّية يف خُمتلف املواد الدراسّية، فعلى
اعد على إمكانّية ُمشاركة الطُّالب يف الّنشاطات الدراسّية املثال، جنحت شبكة اإلنرتنت يف فتح انفذة جديدة ُتس

 وتباُدل املعلومات.
عّلم والطّالب على حدٍّ سواء، فقد أصبحت 

ُ
تُوفِّر الّتكنولوجيا مصدراً غزيراً من املعلومات اليت حيتاج هلا امل

اخلرائط وغريها من املصادر املعلوماتّية  حيتوي على معلوماٍت وافرة كاملوسوعات والقواميس و سعاً وا  شبكة اإلنرتنت حبراً 
عّلم أو األستاذ أاّيمًا يف 

ُ
اليت يصُعب احلصول عليها ابلطُُّرق التقليديّة يف البحث، ففي الوقت الذي يستغرِق فيه امل

، تستغرق شبكة   ول نت وقتاً ال يزيد الّساعات )أو حبذا دقائق( يف احلصنرت اإلحبثه عن معلومات ما يف موضوع ُمعنيَّ
 على تلك املعلومات بصورة سهلة دون إجهاد.

إنَّ تدخُّل الّتكنولوجيا يف ُمعاجلة املواد العلمّية اليت يتلّقاها الطّلبة أصبح أمراً البُد منه، وكذلك تدريبهم على 
سوق العمل رُّجه من املدرسة ُمرشداً له وُمعيناً، حيُث إنَّ ختَ  بعداحرتاف استخدمها وحماولة جعلها وسيلة للطّالب 

مارسة عملهم بوسائل تكنولوجّية ُمتطّورة جّداً، واختفاء الطُُّرق التقليديّة، 
ُ
العام أو اخلاّص أصبح أمراً مفروغًا منه مل

م للطّالب بعد نزوله لسوق العمل خربًة ومستقباًل ابهراً.  ممّا سُيقدِّ
تطّورة تستطيع أن تُغريِّ بشكلٍ   جياولو فالّتكن

ُ
عّلم وكيفّية   جبميع وسائلها امل

ُ
ستوى التعليمّي اخلاّص ابمل

ُ
جذرّي امل

تنمية قدراته الشخصّية يف الّشرح وحثّه على أن يُعطي فرصة أكرب وأسهل يف فهم وتلّقي الّداِرس للماّدة العلمّية، 
 واّده الدراسّية.  لفكريّة للطّالب، إضافًة لصقل مواهبه واالستمتاع مبوا  ّيةوهذا بدوره سينعكس على تنمية الُقدرات الذهن

 :تطبيقات يف تكنولوجيا التعليم.  3
حىت َوصل األمر الفتتاح مدارَس ال حتتوي على ُكتب   تطّورت تكنولوجيا الّتعليم يف الّسنوات القليلة املاضية،

 الّتقليل من استخدام الورق واألقالم أكثر ما مُيكن. أو حىّت أوراق، وأخذت املدارس واجلامعات تتنافس على  
مُيكن للطّالب اليوم أن يتعّلم من منزله دون احلاجة للّذهاب إىل القاعة الصفّية، وإمّنا يتلّقى درسه  :التعلُّم عن بُعد

دّرس احلّصة ببثها ابلّصوت والّصورة
ُ
ّتصل بشبكة اإلنرتنت، فيبدأ امل

ُ
لطالبه، ويستطيع  عن طريق احلاسب اآليل امل

 فس الطّريقة.الطاّلب أن يتفاعلوا مع ُمدّرسهم بن
أصبح أيضاً، إبمكان الطّالب أن حيّل واجباته املنزلّية ويقوم بتسليمها عن طريق شبكة اإلنرتنت، وتتّم عملّية 

دّرس ألن يُقوم بتصليحها يدواّيً، وهذا ُيسهِّل عملّية حل الو 
ُ
اجب املنزيّل وجيعله أكثر الّتصليح آلّيًا دون حاجة امل

 ُمتعة.
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تعّددت املدارس واجلامعات اليت قامت ابستبدال الُكُتب التقليدية أبجهزة احلاسوب احملمول   :االستغناء عن الُكتب
وأجهزة احلاسوب اللوحي يف عملّية الّتعليم، ويُتيح ذلك استبدال الُكُتب العديدة جبهاز حاسوب لوحّي )أو حممول( 

 تصر على الطّالب عبء محل الُكُتب على ظهره.واحد، ممّا خي
 :تكنولوجيا التعليمسلبّيات  
 تتمّثل سلبّيات تكنولوجيا الّتعليم فيما أييت: ✓
 صعوبة تعلُّم الّتقنيات احلديثة اليت حيتاج الطّالب ملواكبتها. ✓
 ُمكلفة اقتصاداّيً. ✓
 تُقلِّل من اجتماعّية الطّالب. ✓
 وزمالئه وُمعّلمه. تُقّلل من الّتفاُعل بني الطّالب ✓
 .املدرسّية كحصص الفّن والّرايضةعدم توفُّر األنشطة   ✓
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 استخدامات تكنولوجيا االتصال و املعلومات يف التعليماثنيا:  
التعليم رفع مستوى باالتصال واملعلومات بدور كبري ىف رفع مستوى التعليم والبحث العلمى حيث تسمح 

ىل املناطق النائية املعزولة. وجيرى عد، ونقل خدمات التعليم والتدريب التدريب، واستحداث طرق التعليم عن بوا
معة املفتوحة، واشراف أستاذ ىف وذلك مثل نظام اجلا  Tele-education تقدمي خدمات التعليم عن بعد 

السمعية والبصرية والوسائط املتعددة، وهى   املعلومات وهى الوسائل تكنولوجيا جامعة أجنبية، واستخدام أهم عناصر
 نظام متكامل يشمل املواد السمعية والفيديو والصور واملعلومات املكتوبة. 

 يل اجلديد من الطالب والشباب واخلرجييني للتعاملاملعلومات ىف أتهيل اجل تكنولوجيا كما تساهم
واملعلومات مبا يرفع قدرهتم التنافسية على مستوى العامل ويفتح أمامهم آفاق املعرفة الىت  االتصاالت تكنولوجيا مع 

 متثل حجر األساس للتنمية ىف خمتلف اجملاالت.
دافعية  وتشري الدراسات أن استخدام هذه الطرق قد جعل الطالب حمور العملية التعليمية وثبت أهنا ترفع من         

 .ثرينالطالب املتع
االتصال واملعلومات ىف التدريس تتوقف ابلدرجة األوىل على كفاءة املدرس  تكنولوجيا ولكن نتائج استخدام

وحدها ال حتقق تغيريا ملموسا ىف األرتقاء مبستوى التعليم والتعلم ما مل يتم  تكنولوجياىف تنظيم عملية التعليم فال
 .توظيفها أبساليب مبتكرة من جانب املدرس

التعليم تلقينيا يعتمد على التلقني الوطن العرىب بقى يف ولكن رغم حماوالت التجديد ىف أساليب التعليم 
واجياد احللول وتنمية روح  امكاانت حتثهم على التفكري استعمال م اىلارسني دون دفعهونقل املعلومات اىل الد 

مل ني طلب سوق العقيق التوازن بالتعلم الذاتى. كما مل تتمكن مؤسسات التعليم والتدريب من حتالبحث واالبتكار و 
ويشهد على ذلك البطالة املنتشرة بني اخلرجييني خاصة من ، ملتاح من النظام التعليمىومن املهارات وبني العرض ا

 ساب تنمية املهارات التقانية والبحثية.محلة الشهادات اجلامعية، ابالضافة اىل تضخم التعليم األكادميى على ح
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 بني احلاجة والفاعليةالتعّلم والتعليم عن بعد  اثلثا:  
 2020 أبريل  www.alaraby.co.uk   6 عمرة  حممود

 بعد،  عن  والتعليم  التعّلم  إىل  واالنتقال  التعليمية،  املؤسسات  إغالق  كوروان  أزمة  ظل  يف  عديدة  بلدان  أعلنت
 جداً، بسيط املوضوع وكأمنا املتعّددة، التكنولوجيا ائلووس اإلنرتنت بواسطة وحتديداً  اإللكرتوين، التعّلم ابستخدام
 بساطة مدى من متأكداً  )لست اآليل الطّيار ابستخدام القيادة إىل العادية القيادة من الطائرة قبطان  كانتقال
 لإلصرار  ،وابلطبع   اآليل(.  الطيار  زر  على  الضغط  إىل  سوى  حتتاج  ال  كأهنا  السينمائية  األفالم  يف  تبدو  ولكنها  األخرية،

 التعّلم، عملية استمرار على احملافظة حيث من ويدعمه، يربّره ما التعّلم بعملية لالستمرار اجلهود كل  بذل على
 النفسية التبعات من خيفف ما البيوت، يف الوقت معظم وجودهم خالل مفيدة، تعلمية أبنشطة الطلبة وإشراك

 السؤال  الصف؟  غرفة  يف  أم  بعد  عن  التعلم  أفضل؟  أيهما  للسؤال:  ةاحلالي  الظروف  يف  مكان  وال  السلبية.  واالجتماعية
 العملية  أطراف  على  األعباء  وأقلّ   ممكنة،  فائدة  أكرب  حتقق  فاعلة،  بطريقة  بعد   عن  والتعليم  ابلتعلم  نقوم  كيف  املنطقي:
 العمرية؟  املرحلة  مع   يتوافق  مبا  وطبعاً  التعليمية،  التعّلمية/

لكرتوين يف األوضاع الطبيعية ستكون أكثر جاهزية مية اليت متارس التعلم اإلوال شك أن املؤسسات التعلي
، إذا اعتاد معلموها وطلبتها استخدام مصادر إلكرتونية للتعلم يف الصف أو خارجه، لالنتقال إىل التعّلم عن بعد

التفكري به عند التخطيط كما أن هنالك فروقا بني املراحل التعليمية املختلفة، مدرسية أو جامعية. وأول ما يتم 
وحتديداً املنّصات املالئمة هلذا النوع   ملمارسة التعّلم عن بعد هو األدوات والوسائل اإللكرتونية اليت سيتم استخدامها،

   من التعلم، وهي كثرية،
ية ة التحتية التكنولوجوتكاد تكون مجيعها حتقق األهداف نفسها. أما يف املناطق اليت ال توجد فيها البني

مكان تطبيق التعّلم عن بعد من خالل تبادل املواد التعّلمية/ التعليمية الورقية بني املعلمني والطلبة. املناسبة، ففي اإل
ويتيح عديد من هذه املنصات اجملال للتواصل املباشر بني املدّرس والطلبة بشكل مجاعي وكأهنم يف غرفة الصف، 

ن يف ما بينهم. وابإلمكان أيضاً تسجيل هذه اللقاءات ة، ويتفاعل املشاركو القيام أبنشطة تعلميويتم شرح الدروس، و 
املباشرة، حبيث يستطيع الطالب العودة هلا يف الوقت الذي يريده. أما الطريقة األخرى فهي توفري دروس مفّصلة 

 راجع ومواد وتكليفاتتعلميًة وأنشطًة وم  للمتعلمني عرب منّصات إلكرتونية معينة، حبيث تتضمن هذه الدروس أهدافا
تعّلمية، وينّفذ املتعلمون املهام املطلوبة يف هذه الدروس، كلٌّ يف الوقت الذي يناسبه، على أن يسلموا التكليفات 
ضمن فرتة حمددة. وغالبًا ما تصاحب النمط السابق لقاءات مباشرة متباعدة عرب منّصات إلكرتونية بني املعّلم 

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2020/4/5/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9-1
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ملتعلقة ابلدروس وتفسري التكليفات )الواجبات أو الفروض املنزلية إلجابة عن األسئلة اني يف أوقات حمددة لواملتعلم
 واملهام اليت يتم تكليف الطلبة هبا(، ورمبا مراجعة املادة التعليمية.

ستخدام حيتاج استخدام أيٍّ من األشكال سابقة الذكر أو الدمج بينها إىل تدريب املعلمني، بداية، على ا
ألهم تدريبهم على كيفية ختطيط وتنفيذ دروس عن بعد، فالتدريس عن بعد حيتاج اإللكرتونية. ولكن اهذه الوسائل  

إىل دقة شديدة يف حتديد املخرجات التعليمية اليت ستتحقق، وتصميم نشاطات تعلمية مفّصلة، حتققها، وتوفري أو 
مني، ومدى حتقق صميم مهام لتقييم أداء املتعلّ حتقيق تلك األهداف، وأخرياً ت تصميم مواد تعلمية تساعد املتعّلم يف

لوجيا املخرجات التعّلمية لديهم. ولو افرتضنا أن ذلك كله مّت، وابإلمكان عملياً إجنازه، خصوصا أن استخدام التكنو 
 يف التعليم والتعّلم يتنامى بشكل مضطرد، وأن معلمات ومعلمني كثريين ميتلكون املهارات األساسية الالزمة لذلك،

ومؤهلون للتخطيط لدروسهم ولتصميم أنشطتهم، يبقى عنصر استعداد املتعّلمني )الطلبة( للمشاركة يف هذه العملية، 
 نها.دماج فيها، وحتقيق الفائدة املرجّوة مواالن

وعلينا التذّكر ابستمرار أن اهلدف من كل هذه العملية هو تعّلم الطلبة، وعلينا عدم اخللط بني ذلك وبني 
علمني ابلتعليم، إذ قد يقوم املعلمون أبفضل ما لديهم من حيث التعليم، ولكن قد ال يتعّلم الطلبة إال القدر قيام امل

هارات استخدام التكنولوجيا فال داعي للقلق، فلدى معظم الطلبة، يسري. من حيث امتالك )املتعّلمني( الطلبة مال
ريب البسيط، إبمكاهنم جتاوز أي صعوابت قد تواجههم على صغاراً كانوا أم كباراً، هذه املهارات. ومع بعض التد

أن تكون ن حيث مهارات التعّلم، فالطالب حيتاج  هذا الصعيد. يبقى التحّدي الذي يعّد األصعب، جاهزية الطلبة م
حاجة لديه الدافعية الذاتية للتعّلم والقدرة على التنظيم وإدارة الوقت والتواصل بشكل فّعال. ويبدو يل أن هنالك 

لتطوير هذه املهارات لدى الطلبة، مبعزل عن الظروف احلالية، حيث تُعترب هذه املهارات ضرورية يف عصران احلايل، 
حياته العملية وحياته العائلية واالجتماعية أيضاً. ورمبا من املفيد أن تقوم وكل إنسان حيتاجها للنجاح يف دراسته و 
هذه املهارات لدى طلبتها، ووضع اخلطط لتنميتها يف املستقبل. وتتطلب   كل مؤسسة تعليمية اآلن بتقييم مدى توفر

ليمها، وحيتاج ذلك للوقت ا من املهارات األكادميية اليت يتم تعتنمية هذه املهارات خططا وأنشطة تعلمية، كغريه
اجملال، فإن أهايل يف هذا الطلبة  الطويل واجلهد الكبري، وال يتأّتى إجنازه سريعاً. وملا كانت هنالك فروق فردية بني

لذين يعانون من نقٍص يف هذه املهارات سيعانون مع أطفاهلم يف متابعة التعّلم عن بعد، فبعض هؤالء الطلبة الطلبة ا
 يفتقرون للدافعية، ما يتطلب من أهاليهم متابعتهم عن كثب، وابلتايل تزداد األعباء عليهم.

يق التعّلم عن بعد، إذ حدة جلميع املؤسسات التعليمية لتطببناء على ما سبق، ال أعتقد بوجود وصفة مو 
هنالك عدة عوامل حتّدد الطريقة اليت جيب اتباعها، ابتداء من املرحلة العمرية ومروراً ابلبنية التحتية التكنولوجية ومدى 
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ة. وابلتايل مدى جاهزية تطبيق املؤسسة للتعّلم اإللكرتوين، أي استخدام التكنولوجيا يف التعلم خالل األوضاع العادي
الطلبة لتطبيق ذلك، وانتهاء مبهارات التعلم لدى الطلبة، ومدى اهتمام املؤسسة يف تنمية هذه املهارات املعلمني و 

لديهم، ابإلضافة إىل مدى وجود أحد الوالدين يف البيت ملساندة الطالب املدرسي ومتابعته. وعليه، قد يكون مناسبا 
ستمرار العملية التعّلمية/ التعليمية بشكل طبيعي، كما لو تطّبق هذا النوع من التعّلم هبدف املؤسسة تعليمية ما أن 

أن الطلبة موجودون يف الصفوف، بينما تطّبق مؤسسة أخرى ذلك هبدف البقاء على صلٍة ابلطلبة، وإشراكهم 
د اآلاثر االجتماعية والنفسية اليت قأبنشطة تعّلمية ال ترتبط ابلضرورة ابملنهاج التعليمي، وإمنا تعمل على ختفيف 

تنتج عن بقائهم يف البيوت. ولكن كي حُتقق هذه العملية فوائدها املرجّوة، وكي ال تتحول إىل عبء أشبه بكابوس 
 للطلبة أو األهايل أو املعلمني، ال بد من مراعاة األمور التالية:

 املطلوب من املدرسة:
بة واألهايل، خصوصا يف خمفف، حبيث ال يشكل عبئًا على الطلتنظيم جدول لقاءات مباشرة مع الطلبة  .1

 البداية، وابإلمكان زايدته تدرجيياً. 
والرتكيز على تقدمي مواد ومهام تعلمية إلكرتونية متنوعة للطلبة، حبيث تناسب خمتلف أمناط التعّلم، ويستطيع  .2

 الطلبة تنفيذها كل حسب سرعته ووترية عمله.
لعملية. تنظيم تدريب مستمر للمعلمني حول هبدف تطوير ا  معلمني لتبادل اخلرباتتنظيم لقاءات دورية لل .3

 التخطيط هلذا الشكل من التعليم والتعلم وتطبيقه وتقييم أداء الطلبة.
املتابعة اليومية للطلبة الذين ال يشاركون يف اللقاءات، هبدف معرفة األسباب، وتقدمي الدعم واملساعدة  .4

كن توقع حتقيق األهداف نفسها املفرتض حتقيقها اقعية لعملية التعلم عن بعد، وال مياملمكنة. وضع أهداف و 
 يف األوضاع الطبيعية.

توفري أنشطة متنوعة للطلبة للقيام هبا، كّل لوحده، يف الوقت الذي يناسبه، حبيث خيتار الطالب بعض هذه  .5
 األنشطة وفق رغبته وميوله.

 واحلجر املنزيل، واستهداف لية قدر اإلمكان، من حيث وابء كوروانربط األنشطة التعليمية ابلظروف احلا .6
تنمية الوعي لدى الطلبة يف ذلك. االهتمام بتنمية مهارات التعلم، مثل التنظيم والتواصل والتفكري والبحث 

 لدى الطلبة. 
تدرجيي، وضع اخلطط ملا بعد املرحلة الطارئة، لقياس الثغرات لدى الطلبة، والعمل على جسرها بشكل  .7

 ليمية.عند إعادة فتح املؤسسات التع



 

26 
 

 املطلوب من األهل:
توفري بيئة عمل مالئمة للطالب يف البيت، مثل ختصيص مكان منفصل قدر اإلمكان عن األنشطة املنزلية  .1

 األخرى، وإشراك الطالب يف اختاذ هذا القرار. 
 ئه مالبسه استعداداً للعمل.مساعدة الطالب يف جتهيز نفسه ملواعيد اللقاءات املباشرة وارتدا .2
لبة على العمل، وتنفيذ التكليفات ومساعدهتم على تنظيم أوقات عملهم، وعدم ضغطهم بشكل حتفيز الط .3

مبالغ فيه، وعدم حماولة حتويل املنزل إىل رديف للمدرسة. التواصل مع املعلم/ة مباشرة بشأن أي استفسارات 
 أو مالحظات أو اقرتاحات. 

يمية بشكل كامل، والتواصل مع املعلم/ة هبذا ق الطالب األهداف التعلحباط إذا مل حيقعدم الشعور ابإل .4
 اخلصوص، للتفكري أبنشطة تكميلية.

القيام أبنشطة ترفيهية مع الطالب خالل اليوم، ال عالقة هلا ابلتعلم عن بعد، وترتيب لقاءات للطالب مع  .5
 األصدقاء عرب اإلنرتنت.



 

27 
 

 أين الرتبية؟عن بعد.. ف التعليم جنحنا يفاثلثا:  
www.aljazeera.net 4/4/2020 

 أمحد عبد هللا
دمهت العامل جائحة كوروان، وكان هلا من القوة أن أجربت العامل على سلسلة تغريات آنية وأخرى متوقعة 

عربيا -جلائحة  لتعليم، حىت لقد فرضت هذه اتشمل خمتلف األصعدة، االقتصاد والسياسة والطب، وكذلك جماالت ا
رقا تعليمية جديدة، أنتجت طرقا جديدة لتلقي املعلومة أيضا، حيث شكل التعليم اإللكرتوين ظاهرة ط   -على األقل

 .أكادميية جنمت عن وجود هذه اجلائحة
تحول الرقمي يف العملية ووجد التعليم اإللكرتوين الكثري من املؤيدين، حيث إن كثريا من النداءات املؤيدة لل

ك ملواكبة التطور الزمين والتكنولوجي، وكذلك ألن الوسيط التكنولوجي بكامل منصاته عليمية، قد لقي أتييدا، وذلالت
 أصبح مستودعا يضم الكثري من املعارف والعلوم، فوجب على اجلميع االستفادة منه يف الصناعة األكادميية.

 ال تتوقف عملية التحصيل األكادميي.  وشكلت اجلائحة فرصة كربى إلعادة هذه النداءات من جديد حىت
وتباين الوطن العريب يف تطبيق التعليم اإللكرتوين سواء من حيث اجلاهزية التقنية، أو من خالل اإلميان بضرورة التعليم 
اإللكرتوين من حيث املبدأ، أو ابلذين كانوا يكتفون ابحلديث فقط عن ضرورته مع تطبيقه بشكل مشوه بني حني 

 وآخر.
وطن العريب، هو أن تطبيق التعليم اإللكرتوين كان "مفاجئا" تتفق عليه األغلبية على مستوى الما  ولكن

 ألولياء األمور على األقل، الذين يعتربون هم وأبناؤهم الفئة املستهدفة يف عملية التعليم ككل.
 ماذا عن الرتبية؟

ين رت، فإننا سنجد أن التعليم اإللكرتو اجلائحة موعد زمين حمدد، فإن طالت مدهتا أو قص مل يتحدد هلذه
 بدأ أيخذ مساحة أكرب من مرحلة ما قبل اجلائحة، فأين ستكون الرتبية يف عملية التعليم والتعلم؟

إن املدرسة ببعدها املكاين واالعتباري، أتخذ حيزا تربواي كبريا يف حياة األبناء، فهي املكان الذي يتعامل 
لوكيات، وكل هذه عوامل مؤثرة وصانعة يف شخصية يف العمر واالهتمامات والثقافة والسفيه الطفل مع أقران يشاهبونه  

الطفل، إضافة إىل تعامل الطفل مع املعلم كمصدر للمعلومة أو ميسر للوصول هلا، كل هذا يرتك أثره يف شخصية 
 الطفل.

إىل ألف ساعة سنواي يف على سبيل املثال يقضي ما يصل -ابلنظر إىل لغة األرقام، فإن الطفل األردين 
ا الرقم قد ال يكون متاحا ألي مكان آخر، لذا فمن الطبيعي أن تكون املدرسة عامال مؤثرا يف حياة املدرسة، وهذ 

https://www.aljazeera.net/news/women/2020/4/4/%D9%86%D8%AC%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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الطفل، ففيها يتعلم كيف يكّون الصداقات، وكيف يتعامل مع من يتنمرون عليه، وكيف يتحكم برغبته يف التنمر، 
 يها يتعلم كيف ينمي هذه القدرات.نون مدرسي يضبط حركته العشوائية، وفوفيها يتعلم كيف يكون منقادا لقا

مجيع ما سبق أمور مدرسية غري متاحة يف املنزل، وجزء كبري منها ال يعترب من الوظائف اليت على املنزل أن يؤديها 
 ية؟فلو سلمنا أبن التعليم اإللكرتوين هو البديل املنطقي للتعليم العام، فأين الرتب ابتداء،

ذهن القارئ أبن ما ورد أعاله قد ال تفعله املدرسة، أقول: إن األدوار إجابة عن التساؤل الذي يدور يف 
املطلوبة من املدرسة ختتلف عن مقدار ما يتم تطبيقه، وهذا ال يعود خلطأ املدرسة نفسها، إمنا للنظم التعليمية القائمة 

ال يعين أن نلغي املدرسة ككل  حمضنا تربواي ابملعىن الشمويل، وهذاومقدار مرونتها واهتمامها يف أن تكون املدرسة 
 ألهنا مل تقم بدورها.
 الرتبية جتربة إنسانية

الرتبية عملية إنسانية تتمازج مع خمتلف العناصر األخرى على اختالفها، فهي متمازجة مع األبوة واألمومة، 
وجند مساجد ومعابد تكون مكاان ألداء املناسك فقط،  بية.فقد جند آابء وأمهات يقدمون الرعاية لألبناء دون الرت 

 رمته على املدرسة.بشكل جمرد عن كل ما يتعلق ابلرتبية، وهذا األمر ينطبق ب
وألن الرتبية جتربة إنسانية، تتفاعل فيها قيم ومعتقدات وممارسات خاطئة وأخرى صحيحة، كان ال بد للرتبية 

اب عرب تصرفات ومشاعر وإمياءات، وقوائم افعل وال تفعل، وحمطة التعليم أن حتافظ على بعدها اإلنساين املنس
 مزج الرتبية هبا، وجدان نتاجا تربواي على اجليل كله.األكادميي من أهم احملطات اليت إن أُحسن  

مل تكن النداءات احلديثة يف تغيري طرق التعليم من التقليدية إىل التفاعلية، إال واحدة من نداءات إضافة 
ذا التفكري، اقبة هالبعد الرتبوي على العملية األكادميية، فالتعليم التفاعلي، يتيح للطلبة التفكري حبرية، ويتيح للمعلم مر 

ويتيح للطلبة لعب أدوار قيادية، ويتيح للمعلم مراقبة هذه األدوار، ويتيح للطلبة تغيريا يف أدوارهم ليأخذوا هم الدور 
 تيح للمعلم التقييم والتقومي، وتوجيه التفكري والتصرفات.القيادي يف عملية التعلم، وي

هذه املفردات "مراقبة، وتوجيه، وتقومي" لألفكار والتصرفات، كلها هلا أبعاد تربوية كبرية ومؤثرة يف حياة 
ربر "الرتبية علينا أن نصل لصياغة تربوية تعليمية متمازجة، ال يتم إقصاء الرتبية كليا يف عملية التعليم حتت م  األطفال.

فكرة حاملة جدا، حيث إن األهل هلم أدوار وظيفية مهنية يف  على األهل وجيب أن أيخذوا دورهم فيها"، فهذه
 حياهتم يقومون هبا، إضافة إىل أن األهل ال ميكنهم القيام بـ"كل" مفردات الرتبية وليس مطلواب منهم هذا.
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 ريف، وفق الشروطمن درجات الكمال الروحي والبدين واملهاري واملع  إن الرتبية وسيلة إليصال الفرد إىل أقصى ما ميكن
والتعليم هو العملية اليت حتدث تغيريا عميقا ودائما يف تفكري اإلنسان وقدرته على  االجتماعية اليت ينتمي إليها.

 القيام ابألشياء.
ة والنوعية، وحنتاج لنظم تعمل من هذين املنطلقني، حنتاج لتوازن كبري بني الرتبية والتعليم من حيث الكمي

 اإلنسان لدينا نتاج متازج متوازن.  على التمازج الدقيق بينهما، ليكون
إن النتاج األحادي متوفر بكثرة، فإننا نرى اإلنسان حينما يكون متعلما فقط، دون نتاج تربوي أو بنتاج  

ة، واالحتقار، والشعور ابالستعالء وما تربوي سيئ، ماذا ستكون النتيجة على اجملتمعات ككل، فكثري من العنصري
وقوانني ونظم، ستؤدي إىل دمار كبري على البشرية كلها، فالرتبية هي واحدة من  ينتج عن كل هذا من تصرفات

 ضماانت احرتام اإلنسان ألخيه اإلنسان.
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 هذه مقرتحات االحتادية الوطنية إلجناح التعليم عن بعد يف اجلامعاترابعا:  
 ضااي القانونيةصحافية جبريدة الشروق خمتصة مبتابعة الق  إهلام بوثلجي

www.echoroukonline.com 
2020/04/10 

قدمت االحتادية الوطنية للتعليم العايل والبحث العلمي مجلة مقرتحات لوزير التعليم العايل مشس الدين 
سجلة يتور إلجناح عملية التعليم عن بعد اليت انطلقت عرب جامعات الوطن منذ حوايل أسبوع ولتدارك النقائص املش

 .ال استمرار تفشي وابء “كوروان” لعدة أشهروجتنبا لسيناريو السنة البيضاء يف ح
 ” ونية ابستخدام تقنيةوفيما مثنت االحتادية الوطنية يف اجتماع ألمانتها هناية األسبوع عرب املنصة االلكرت 

video conferencing”    اعتماد الوزارة للتعليم عن بعد يف الظرف الذي متر به البالد حاليا والتدابري املتخذة
ومنها استخدام منصة “أرضية مودل” ابعتبارها تتماشى مع هذا الظرف والذي قد يستمر لعدة  يف سبيل ذلك

النموذج التعليمي ينبغي أن يرتبط بتوفري حد أدىن من املتطلبات  أشهر، إال أهنا شددت على أن حتقيق هذا
 .واإلمكانيات التكنولوجية مع مراعاة عامل اجلودة

لى ضرورة توفري كل الوسائل وتسخري اإلمكانيات املادية والطاقات البشرية  وأكدت االحتادية يف اجتماعها ع
هذا النوع من التعليم، ولفتت يف السياق إىل أمهية تقليص   املوجودة داخل القطاع واو خارجه وتعبئتها لضمان جناح

وذلك من خالل تفعيل   هد نقصا يف الوسائلالفجوة الرقمية وسد احلاجة ابلنسبة لبعض املؤسسات اجلامعية اليت تش
آلية تكفل جرد االحتياجات والعمل على توفريها، واعتربت أن عملية التحسيس والتكوين والتدريب متثل يف حد 
ذاهتا حجر الزاوية النطالق انجح للتعليم عن بعد ومن أجل ذلك اقرتحت ذات النقابة االستعانة خبربات ووسائل 

التكوين املتواصل ملا حتوزه من إمكانيات مادية وابعتبار   “سرييست” وجامعة  الم العلمي والتقينمركز البحث يف اإلع
 .يف طرق التعليم عن بعد  خربهتما يف التكوين عن بعد وتكوين املكونني للتحكم

واقرتحت االحتادية اإلسراع يف عقد اتفاقية بني وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ووزارة الربيد واالتصاالت 
من شأنه تقدمي التسهيالت للطلبة وحىت األساتذة لتجسيد التعليم عن بعد، فضال عن  السلكية والالسلكية كتدبري
ابلتعليم العايل والبحث العلمي تسهم يف تعزيز التواصل العلمي والبيداغوجي، والتفكري  إنشاء قناة تلفزيونية خاصة

ليمية هبذا الشكل مع إنشاء جلنة اك أكرب عدد ممكن من الطلبة عرب الوطن يف العملية التعيف أحسن اآلليات إلشر 
جلامعات، وحىت على املستوى اجلهوي تقييم تقف على تطبيق العملية وسريها ومراقبة النوعية على املستوى احمللي اب

 .ص للعمل على تداركهاإبشراك الندوات اجلهوية مع وضع آلية عملية إلحصاء ما ميكن رصده من نقائ

https://www.echoroukonline.com/writer/ilhem_bouteldji/
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 احملور الرابع: 
 تنظيم وعمل خصص علم اجتماع مقاالت خاصة بت

 دايت الدول وحبث طرق العالج اتثريات فريوس كوروان على اقتصا
 

 كوروان على االقتصاد العاملي واحمللي:  وابء  اتثري  :األولاملطلب  
 تقرير أممي  –وان" على قطاع التصدير عامليا  مليار دوالر خسائر أتثريات كور "  50أوال:  
 وان، فهل ميكن جتنبها؟دوالر قد يتسبب هبا فريوس كور   األونكتاد: أزمة بقيمة تريليوناثنيا:  
 فريوس كوروان: دليل تداعيات الوابء على االقتصاد العاملياثلثا:  
 2009فريوس كوروان يدفع االقتصاد العاملي إىل أسوأ أزمة منذ عام  رابعا:  

 تسارع اجلهود الدولية إلنقاذ أسواق املالخامسا:  
 توقعات كارثية لتأثري كوروان على االقتصاد العامليسادسا:  
 دمر فريوس كوروان االقتصاد العاملي؟قنوات التأثري وجهود الدول.. كيف  سابعا:  
 هذا مثن كوروان وحرب النفط على االقتصاد العاملياثمنا:  

 اتسعا: اتثري ازمة كوروان على االقتصاد سيستمر لعقود
 2020   % خالل2.1النمو العاملى ليصل إىل  توقعات هببوط  عاشرا:  

 اتثري فريوس كوروان على االقتصاد اجلزائري:املطلب الثاين: 
 " اثر كوروان على اقتصاد اجلرائر21عريبحمللون يقرأون ل "  :أوال

اجلزائر  أسواق  يضرب  كوروان  فريوس  اثنيا:
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 كوروان على االقتصاد العاملي واحمللي:  وابء  اتثري  :األولاملطلب  
ارير عاملية واالقتصاد الوطين، سوف نستعرض بعض التقلبيان حجم اخلسائر اليت تكبدهتا االقتصادات ال

 مل بسبب جائحة كوروان.العاملية واحمللية لنحدد حجم الركود االقتصادي الذي أصاب العا
 تقرير أممي  –وان" على قطاع التصدير عامليا  مليار دوالر خسائر أتثريات كور "  50أوال:  

news.un.org 
 2020آذار/مارس   4

ابالقتصاد العاملي الناجم عن فريوس كوروان أعلن خرباء اقتصاد اتبعون لألمم املتحدة أن األضرار اليت حلقت  
اء العامل، خالل مليار دوالر" يف صادرات الصناعات التحويلية يف مجيع أحن  50اض قدره  اجلديد قد تصل إىل "اخنف

 .اير/شباط وحدهشهر فرب 
أتثري فريوس كوروان يف ( اليوم "مذكرة تقنية" تتناول 1مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد ونشر

بطة ابلتفشي، مبختلف درجاته، الذي شهدته الكثري من دول العامل، التجارة بني الدول، وتقيِّم اآلاثر االقتصادية املرت
 .لصنيومن بينها ا

قتصادية األولية اليت حللها مؤمتر )األونكتاد( يف جنيف إىل أن تدابري احتواء الفريوس يف ياانت االوتشري الب
 ."فاض كبري يف اإلنتاجقد تسببت ابلفعل يف "اخن  –حيث ظهر تفشي املرض يف كانون األول/ديسمرب     –ني  الص

اضيني "أكرب مصدِّر يف العامل وجزءا ال ويشرح التقرير أن مجهورية الصني الشعبية اليت أصبحت خالل العقدين امل
للعديد من مدخالت ومكوانت املنتجات  املية" قد وطدت نفسها كمزود رئيسييتجزأ من شبكات اإلنتاج الع

 .ولة واملعدات الطبية، وغريهااملختلفة، مثل السيارات واهلواتف احملم
ي "يف مؤشر املشرتايت التصنيعية يف الصني ويورد التقرير أرقاما توضح "اخنفاضا كبريا" خالل الشهر املاض

. ويقول التقرير إن هذا االخنفاض 2004نذ عام  وهو ما ميثل أدىن حد اخنفاض مت تسجيله م  درجة،  20حبوايل     –
 ".% سنواي، وهو قد جاء "كنتيجة مباشرة النتشار فريوس كوروان2 يعين اخنفاضا يف اإلنتاج بنسبة

 العاملي"آاثر مضاعفة" على االقتصاد  
آاثر مضاعفة % يف إنتاج الصني له  2ويقول التقرير التقين للمنظمة التابعة لألمم املتحدة إن انكماشا بنسبة  

مليار دوالر  50يف اخنفاض يقدر بنحو  تظهر على جممل انسياب االقتصاد العاملي، وهو ما "تسبب حىت اآلن 

 
1  Nations Conference on Trade and Development تسمح باندماج الدول   ية تساعد على إيجاد بيئة مالئمةهو منظمة دول

 ويكيبيديا النامية في االقتصاد العالمي.

https://news.un.org/ar/story/2020/03/1050871
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
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اعات األكثر تضررا من هذا االخنفاض تشمل "صناعة األدوات التقرير أن القطأمريكي" يف التجارة بني الدول. ويورد  
 ".صاالتالدقيقة واآلالت ومعدات السيارات وأجهزة االت

هاميلتون، إن من بني االقتصادات -كوك  وقالت رئيسة قسم التجارة الدولية والسلع التابعة لألونكتاد، ابميال
مليار دوالر( والياابن  5.8دوالر( والوالايت املتحدة ) مليار 15.5اد األورويب )األكثر تضررا مناطق مثل االحت

 مليار دوالر.( 5.2)
اخلام"   ة األممية أنه ابلنسبة القتصادات "الدول النامية اليت تعتمد على بيع املوادوأضافت املسؤولة االقتصادي

 ."األضرار "مكثف جدا فإن الشعور هبذه
الذي يلعبه به، داخل مجهورية الصني. لكنَّ "الدور املهم وقد ظل فريوس كوروان حىت اآلن حمصورا، يف أغل

أحناء العامل يعين أن "أي خلل يف الصني سُيشعر به أيضا خارج حدود   املوردون الصينيون" يف إنتاج الشركات يف مجيع
 .سياوأمريكا وشرق آ  ويوضح التقرير تبعا لذلك أن التأثري يطال سالسل القيمة اإلقليمية ألورواب   البالد."

 "جهود االحتواء" يف الصني جاءت بتضحيات اقتصادية
التجارة الدولية والسلع التابعة لألونكتاد أنه يف حالة استمرار انتشار ويتوقع أليساندرو نيكيتا، من شعبة 

ن السيطرة، "ستكون هناك عمليات إغالق ليس يف الصني فقط، بل أيضا يف اهلند والوالايت الفريوس وخروجه ع
 .ة ويف كل مكان آخر يف العاملتحد امل

يعتمد يف آخر األمر على التدابري اليت تطبقها وقال االقتصادي األممي إن التأثري االقتصادي هلذا الفريوس 
هذا الصدد "لكنها ضحت ابالقتصاد قليال" خصوصا  عمل رائع" يف البلدان الحتوائه، مؤكدا أن "الصني قامت ب

 .يف األسابيع القليلة األوىل
 إلضافة إىل اخنفاض مستوايت التصنيع، سلط تقرير األونكتاد الضوء أيضا على اخنفاض عدد سفناب

( لكن 180إىل    يف األسبوع  300)من حوايل   احلاوايت اليت غادرت شانغهاي يف النصف األول من شباط /فرباير
 .رلشهمستوايته الطبيعية يف النصف الثاين من ا   استعاد   العدد   التقرير يورد أن 

توقف على جهود احتواء وتظل اآلاثر العاملية املتوقعة عرضة للتغيري، حسبما أورد التقرير التقين، إذ إهنا "ست
صعيد مصادر  ريات تستجد علىأو على "أي تغي " (COVID-19) الفريوس" املعروف ابسم كوروان اجلديد 

 .اإلمداد" يف التجارة الدولية
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 "مستعدان للمساعدة"  صندوق النقد الدويل والبنك الدويل
تضامن مشرتكة فيما يتعلق  أصدر صندوق النقد الدويل وجمموعة البنك الدويل رسالة من انحية أخرى،

األعضاء يف مواجهة املأساة اإلنسانية والتحدي  ابنتشار فريوس كوروان، معلنني عن استعدادمها "ملساعدة دولنا
 . االقتصادي" للفريوس

سات الدولية والسلطات الوطنية، مع إيالء اهتمام خاص نا نشارك بنشاط مع املؤسوقال البيان املشرتك "إن
 .قرية حيث تكون النظم الصحية هي األضعف والناس أكثر عرضة " للخطرابلبلدان الف

"متويل حاالت الطوارئ، وتقدمي املشورة بشأن السياسات واملساعدة دابري املتاحة تشمل  ويشرح البيان أن الت
 .مؤكدا على احلاجة إىل مساعدة البلدان على االستثمار يف محاية نفسهاالتقنية"  

ء  ز نظم املراقبة واالستجابة الصحية وتقويتها يف بلدان العامل "أمر ابلغ األمهية الحتواوقال البيان إن تعزي
 ."انتشار هذا املرض، أو أي أمراض تتفشى يف املستقبل
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 وان، فهل ميكن جتنبها؟دوالر قد يتسبب هبا فريوس كور   األونكتاد: أزمة بقيمة تريليوناثنيا:  
 املالية حول العامل تفقد قيمتها مع تفاقم تفشي فريوس كورواناألسواق 

 2020آذار/مارس   9
 التنمية االقتصادية

هبا كوروان أن الصدمة اليت تتسبب  ليليةوالتنمية )األونكتاد( يف دراسة حتوجد مؤمتر األمم املتحدة للتجارة 
%، ويف أسوأ 2.5ستؤدي إىل ركود يف بعض الدول وستخّفض النمو السنوي العاملي هذا العام إىل أقل من 

ات تريليون دوالر. ودعت األونكتاد إىل وضع سياس 2عجزا يف الدخل العاملي بقيمة  ناريوهات قد نشهد السي
 .منسقة لتجنب االهنيار يف االقتصاد العاملي

% هلذا العام قد يكلف حنو تريليون 2منظمة األونكتاد إىل أن تباطؤ االقتصاد العاملي إىل أقل من  وأشارت  
 .قعا يف أيلول/سبتمرب املاضي، أي أن العامل على عتبة ركود يف االقتصاد العامليدوالر، خالفا ملا كان متو 

رئيس قسم العوملة رايت، -كوزيل ثنني يف جنيف، قال ريتشاردي ُعقد يوم االويف مؤمتر صحف
فق أيلول/سبتمرب املاضي كنا نتفّحص أية صدمات حمتملة تلوح يف األ واالسرتاتيجيات التنموية ابألونكتاد، "يف

أن أحدا مل واستمرار ضعف الطلب... إال  2008نظرا للهشاشة املالية اليت ظلت دون معاجلة منذ أزمة عام 
 ".رب هي وجود عقد من الديون والوهم واالجنراف السياسيفالقصة األك ورغم ذلك -يتوقع ما حيدث اآلن  

 ولكن هل هذا أسوأ ما ميكن أن حيصل؟
ثقة املستهلك واملستثمر هي أكثر النتائج لية أصدرهتا االثنني أن فقدان ووجدت األونكتاد يف دراسة حتلي

صول وضعف الطلب الكلي وتزايد وى. إال أن الدراسة أكدت أن مزجيا من اخنفاض أسعار األاملباشرة النتشار العد 
 .كثر سوءاأزمة الديون وتفاقم توزيع الدخل كل ذلك ميكن أن يؤدي إىل دوامة من الرتاجع جتعل من الوضع أ

مفاجئ لقيم ومل تستبعد الدراسة اإلفالس واسع النطاق، ورمبا ستتسبب "بلحظة مينسكي" وهي اهنيار 
 .الدورة  األصول اليت متثل هناية مرحلة النمو يف هذه

 األونكتاد  --% هلذا العام قد يكلف حنو تريليون دوالر  2تباطؤ االقتصاد العاملي إىل أقل من  
صبح العامل املساهم للشعور ابلذعر وعدم الراحة، وهلذا "اهنيار سعر النفط أرايت : -وأضاف كوزيل
لق، وهذه الدرجة من القلق تتجاوز نبؤ حبركة األسواق. هذه احلركة تشري إىل عامل شديد القالسبب من الصعب الت

 ".املخاوف الصحية وهي خطرية ومثرية للقلق، ولكن التداعيات االقتصادية تتسبب بقلق كبري

https://news.un.org/ar/news/topic/economic-development
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ات مع وأشارت الدراسة إىل أنه ميكن مقارنة األزمة االقتصادية اآلسيوية اليت حدثت يف أواخر التسعيني
الصني بصمة اقتصادية عاملية كما أن االقتصادات املتقدمة الوضع احلايل، لكن تلك األزمة برزت قبل أن تصبح 

 .كانت جيدة نوعا ما. لكن الوضع خيتلف اليوم
 خسائر  ليون دوالرتري  2أسوأ سيناريو:  

أن العجز سيكون  ووضعت األونكتاد سيناريو يوضح أتثري هبوط أويل على االقتصاد، ووجدت الدراسة
-مليار دوالر يف الدول النامية )ابستثناء الصني(. وقال كوزيل 220العاملي، وتريليون دوالر يف الدخل  2مبقدار 

مبقدار % نتحدث هذا العام عن ضربة  0.5عاملي بنسبة  يف أسوأ السيناريوهات حيث ينمو االقتصاد ال:  ايتر 
 ".تريليون لالقتصاد العاملي  2

نفط وغريها من الدول املصّدرة للسلع، كثر الدول تضررا هي الدول املصّدرة للناريو، فإن أويف هذا السي
ية مع الدول اليت عالقات اقتصادية قو  تربطها  % من منّوها، إضافة إىل تلك اليت1هذه الدول ستخسر أكثر من 

 .ستتأثر قبل غريها ابلصدمة االقتصادية
ا يف النمو تباطؤ  ألورويبودول مثل شرق وجنوب آسيا واالحتاد ا  ستشهد كندا واملكسيك وأمريكا الوسطى،

 األونكتاد  --%  0.9% و0.7بني  
ورويب تباطؤا  وستشهد دول مثل كندا واملكسيك وأمريكا الوسطى، ودول مثل شرق وجنوب آسيا واالحتاد األ

األقل قدرة على  تكون ني رمبا سعالقات مالية قوية مع الص من تربطها %. كما أن 0.9% و0.7يف النمو بني 
 .على االقتصاد التعايف من أتثري أزمة كوروان

ويف أمريكا الالتينية، ستعاين األرجنتني أكثر من غريها من اآلاثر املرتتبة على هذه األزمة. ولن تكون الدول 
يرية بسبب الدوالر لنامية اليت تعتمد على تصدير املواد األولية بعيدة عن األزمة بسبب الديون وضعف العوائد التصد ا

رايت: "إن احتمال وجود دوالر أقوى يف الوقت الذي يسعى فيه املستثمرون إىل البحث عن -كوزيلالقوي. وقال  
السلع مع تباطؤ االقتصاد العاملي، كل ذلك يعين أن مصّدري   مالذات آمنة ألمواهلم، واالرتفاع شبه املؤكد يف أسعار

 ".خاص  السلع األساسية معّرضون للخطر بشكل
 ما هو احلل؟

أمران  –كتاد، فإن اإلميان بسالمة األسس االقتصادية واالقتصاد العاملي الذي يصحح نفسه  وحبسب األون
سيؤدي ذلك إىل إعاقة التدخالت " :رايت-وزيليعرقالن التفكري السياسي يف االقتصادات املتقدمة. وقال ك
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الصدمات املتكررة يف ر خطورة ويزيد من فرص أن تتسبب السياسية األكثر جرأة الالزمة ملنع هتديد أزمة أكث
 ".أضرار اقتصادية خطرية يف املستقبل

 سلسلة من وأشارت األونكتاد إىل أنه ال ميكن للبنوك املركزية أن حتل األزمة وحدها، هناك حاجة إىل
د الغذائية يف وسط الصني ق املوااالستجاابت السياسية واإلصالحات املؤسساتية ملنع الفزع الصحي احمللي يف سو 

 .حول إىل اهنيار اقتصادي عامليمن الت
على احلكومات أن تنفق يف هذه املرحلة للحيلولة " :رايت-ومن أجل تدارك هذه املخاوف، قال كوزيل

 ".حُيدث أضرارا أكرب من تلك املتوقعة أن حتدث خالل هذا العام  دون وقوع اهنيار قد
اابت رائسية أن تتخذ إجراءات تفوق جمرد خالايت املتحدة املشرفة على انتودعا املسؤول يف األونكتاد الو 

صاد رايت إن الدول األوروبية شهدت تراجعا يف االقت-ختفيض الضرائب ونسبة الفوائد. أما يف أورواب، فقال كوزيل
اين شهد هشاشة كما ، فمن املتوقع أن يسود الرتاجع خالل األشهر املقبلة، مضيفا أن اقتصاد األمل2019يف أواخر  

 .ت األخرى تعاين من ضائقة خطريةأن االقتصادا
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 فريوس كوروان: دليل تداعيات الوابء على االقتصاد العاملياثلثا:  
 نيوز  سي  يب ابملبويب  دانيال  - برون   ديفيد  -جونز لورا
 2020أبريل/ نيسان   1

 تضرر األسهم العاملية
وبيع أسهم الشركات، أن تؤثر على العديد من يث يتم شراء  ميكن للتحوالت الكبرية يف أسواق األسهم، ح

وداو جونز   FTSE وشهدت مؤشرات .االستثمارات، خاصة يف املعاشات التقاعدية أو حساابت التوفري الفردية
وحقق مؤشرا داو جونز  .ديسمرب/كانون األول 31ء يف ضات هائلة منذ بداية تفشي الوابالصناعي ونيكي اخنفا

وخيشى املستثمرون من أن يؤدي تفشي وابء   .1987اخنفاض هلما يف يوم واحد منذ عام  رب  ا أكمؤخر    FTSEو
ستجابة هلذا الوضع، او  .كوروان إىل تدمري النمو االقتصادي، وأال تكون اإلجراءات احلكومية كافية لوقف الرتاجع 

دي هذه اخلطوة نظراي إىل تقليل ض أن تؤ ومن املفرت   .قررت البنوك املركزية يف العديد من الدول خفض أسعار الفائدة
 .تكلفة االقرتاض، وابلتايل تشجيع اإلنفاق، مث تعزيز حالة االقتصاد

شروع قانون املساعدات املالية كما شهدت األسواق العاملية تعافيا بعد أن أقر جملس الشيوخ األمريكي م
لكن مع هذا حذر بعض احملللني من أن  .شركاتوالر ملساعدة العمال والتريليون د 2ملواجهة وابء كوروان بقيمة 

ووصل عدد األشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على  .األسواق قد تشهد تقلبا إىل أن يتم احتواء الوابء
 .يف الوالايت املتحدة، مما يشري إىل هناية عقد من التوسع ألكرب اقتصاد يف العاملإعانة البطالة إىل مستوى قياسي  

www.bbc.com 

https://www.bbc.com/arabic/business-52077280
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 2009فريوس كوروان يدفع االقتصاد العاملي إىل أسوأ أزمة منذ عام  رابعا:  
  /arabic.cnn.com2020/03/03    2020 مارس / آذار 03 الثالاثء،  نشر

أفادت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يوم االثنني أن  -- (CNN) لندن، اململكة املتحدة
فريوس كوروان، ما قد يدفع االقتصاد  االقتصادي قد ينخفض إىل النصف يف حال استمرار انتشارالنمو 

 .أ حاالته منذ األزمة املالية العامليةالعاملي إىل أسو 
، إذا انتشر 2020% فقط يف العام 1.5وقالت املنظمة إن إمجايل الناتج احمللي العاملي سينمو بنسبة 

ا يقرب حوايل نصف معدل يف مجيع أحناء آسيا وأورواب وأمريكا الشمالية، أي م فريوس كوروان على نطاق أوسع
قبل اندالع الفريوس، األمر الذي قد يدفع  2020قد توقعته اجملموعة لعام % الذي كانت 2.9النمو البالغ 

 .ابلياابن وأورواب إىل ركود اقتصادي
 صندوق النقد والبنك الدويل "مستعدان" لتصدي التحدايت االقتصادية لكوروان

العامل ملنع مثل هذه احلالة، حيث دعت   مجيع أحناء  السياسات يفوأشارت املنظمة إىل أمهية حترك صانعي  
رض، موصية احلكومات بزايدة إنفاقها والبنوك املركزية بفرض سياسات  استجابة عاملية منسقة الحتواء تفشي املإىل

 .للمساعدة يف التخفيف من وطأة الفريوس
الربع األول وال   الصني خالل  ىل ذروته يفوتتوقع املنظمة أنه حىت يف أفضل األحوال، حيث يصل الوابء إ

% فقط، أي يف أضعف 2.4بنسبة يف بلدان أخرى، سينمو االقتصاد العاملي  يتفشى سوى حباالت خفيفة
 .% يف العام املاضي3، بعد أن بلغ النمو العاملي حوايل 2009مستوايت منوه منذ األزمة املالية العاملية يف العام 

يشكل خطرًا على  لتعاون االقتصادي والتنمية، إن الفريوس "يف منظمة ا االقتصادينيويقول لورنس بون، كبري 
عفته التوترات التجارية والسياسية. ويتعني على احلكومات أن تعمل فوراً الحتواء الوابء، االقتصاد العاملي الذي أض

 ."تضرراً   ركات األكثرلألسر والش  ودعم نظام الرعاية الصحية، ومحاية الناس، ودعم الطلب وتوفري حبل إنقاذ مايل
ريوس كوروان يف مجيع أحناء العامل، مع وجود ألف حالة مؤكدة من املصابني بف 88وقد ثبتت حىت اآلن أكثر من 

آالف شخص مع  4إصاابت يف كل قارة ابستثناء القارة القطبية اجلنوبية. كما أودى الفريوس حبياة أكثر من 
 .استمرار انتشاره

https://arabic.cnn.com/business/article/2020/03/03/oecd-global-economy
https://arabic.cnn.com/business/article/2020/03/03/imf-world-bank-corona-virus?hpt=related-article
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 تسارع اجلهود الدولية إلنقاذ أسواق املالخامسا:  
الطاقة والعمالت والسلع  رار ابالقتصاد العاملي ، وإحداث خلل يف أسواق   يف دول العامل يف اإلض تسبب انتشار فريوس كوروان 

ة والطريان وغريه ، مما حدا ابلدول إىل اختاذ إجراءات عاجلة لوقف األنشطة العامة يف القطاعني احلكومي  واد االستهالكية واإلنتاجي وامل 
 .واخلاص يف حماولة للسيطرة على الوضع الراهن الذي يتفاقم يوماً بعد يوم 

استقرار أسعار الطاقة  ت الديون األوروبية ، وعدم ين منها عاملنا ، هي تراكما وتضاف أزمة الفريوس إىل أزمات أخرى يعا 
،وتذبذب سوق العمالت ،وخسائر الدول من الكوارث الطبيعية اليت تسببت فيها األمطار واالحرتار واجلفاف ، إضافة ً إىل ذلك  

 .وجه االقتصاد أتثري انتشار الفريوس على أ تداعيات خروج اململكة املتحدة من االحتاد األورويب على منطقة اليورو ، و 
كة الطريان العاملي ، وإغالق مناشط جتارية وترفيهية سيكون له أتثري سليب على املكاسب االقتصادية ، وسيعمل على  فإّن توقف حر 

 . اإلضرار ابحلركة التجارية 
وروان ، فقد  دايت دول متضررة من فريوس ك وقد أتهبت املنظمات الدولية ومؤسسات مالية لدفع حزمة أموال حتفيزية القتصا 

مليار دوالر كحزمة مالية ملواجهة أزمة كوروان ، وقررت الوالايت املتحدة األمريكية دفع حزمة متويل    50د الدويل ب  دفع صندوق النق 
 . مليار دوالر ، لتواجه مؤسساهتا األزمة الراهنة   173مليار دوالر ، والصني تضخ أكثر من    500قدرها  

مليارات دوالر ابلوالايت    5ار دوالر يف االحتاد األورويب ، و ملي   15تشار املرضي أكثر من  غت األضرار النامجة عن االن وبل 
  300مليار دوالر ، وأكثر من    400مليارات دوالر يف الياابن ، وهبوط االستثمارات اخلارجية يف أورواب ل    5املتحدة األمريكية ، و 

 . يار دوالر مل   113ات الطريان العاملية  العاملي ، وبلغت خسائر شرك   مليار دوالر خسائر االقتصاد 
وتتسارع اجلهود الدولية إلنقاذ أسواق املال من اهنيار مفاجئ كالذي حدث مع بداية ظهور وابء كوروان ، وأثر على أرابح  

حة  مكان وقصر اجلهود على مكاف شركات كربى ، وتشمل خطط التحفيز ضخ أموال يف البنوك واملصارف وتقييد اإلنفاق بقدر اإل 
 . لنشاط التجاري والصناعي والصحي واملايل هبدف احلد من اخلسائر احملتملة انتشار الوابء يف أوجه ا 

وتتوجه اقتصادايت الدول إىل اختاذ خطوات فاعلة للحد من انتشار كوروان ، ودراسة األولوايت يف املرحلة الراهنة ، إال أنه من  
 .داء االقتصادي للدول ر الفريوس أثر سلباً على األ املؤكد أّن انتشا 

aliabdulla@hotmail.co.uk qa.bahzad@facebook.com 

mailto:qa.bahzad@facebook.com
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 توقعات كارثية لتأثري كوروان على االقتصاد العامليسادسا:  
   2020GMT 10:49 -KSA 13:49مارس   -  26هـ  1441  شعبان2  اخلميس: النشر  اترخ

 بية.نتالعر   -ديب  : املصدر
ات الدولية والبحثية يف العامل العديد من التوقعات بشأن أتثري فريوس كوروان على االقتصاد أصدرت املؤسس

 .واقتصادات الدويل الكربى  العاملي
لكنه قصري األمد، فيما وتوقعت مؤسسة اكسفورد ايكونوميكس أن يسجل االقتصاد العاملي ركودا حاد 

 .ثراتوقع أن تكون أورواب األكثر أت
، لكن التعايف يبدأ العام املقبل. وقال 2008نقد الدويل أن حيدث ركود أسوأ من ركود وتوقع صندوق ال

 .دولة طلبت متويال عاجال  80صندوق النقد الدويل إنه وضع تريليون دوالر بتصرف الدول و
نوات. وأوضحت أن ادي والتنمية، إن التداعيات السلبية لكوروان ستبقى لسوقالت منظمة التعاون االقتص

 .ودة غري واضح بعد الشركات املتعثرة والوظائف املفق  عدد
 .2020% يف 1وأشار كل من غولدمان ساكس وبلومبريغ إىل أن االقتصاد العاملي سيرتاجع  

كس أن اقتصاد الوالايت املتحدة سيرتاجع وتوقعات اخلرباء لالقتصاد األمريكي كارثية، فريى غولدمان سا 
ع الثاين من العام اجلاري. ويتوقع بنك % يف الرب20جع االقتصاد األمريكي ع مورغان ستانلي ترا%، فيما توق25

 .%14%، فيما يتوقع جي يب مورغان تراجعا قدره 25أوف أمريكا تراجع االقتصاد األمريكي بـ  
 . وتوقع جي يب2020% يف الربع الثاين 11د منطقة اليورو وتوقع غولدمان ساكس أن يراجع اقتصا

 .عاما  50%، وهو أسوأ ركود يف 40لعام اجلاري بنسبة  اقتصاد الصني يف الربع األول من امورغان أن يرتاجع  
www.alarabiya.net 

http://www.alarabiya.net/
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 دمر فريوس كوروان االقتصاد العاملي؟قنوات التأثري وجهود الدول.. كيف  سابعا:  
017/3/202 

 لندن-يرة نتاجلز 
 

زال فريوس كوروان يعيث يف االقتصاد العاملي دمارا حىت أصابه ابلشلل، فقد عرقل اإلنتاج منذ تفشيه ال ي
ي، وعزل دوال ووضعها حتت احلجر الصحي، وأخرى حتت واإلمداد والنقل اجلوي عرب العامل، وأضعف الطلب العامل

 ملال والطريان والنقل والسياحة خبسائر فادحة.حظر التجول، وأصاب قطاعات ا
 :ت التأثريقنوا

 هناك عدة قنوات يؤثر من خالهلا فريوس كوروان على االقتصاد العاملي، وهي:
وعرقلة اإلمداد وإضعاف الطلب العاملي، ومنه الطلب على إذ يؤدي إىل إعاقة اإلنتاج  التبادل التجاري، .1

 الطاقة.
شهدت اهنيارات وأسوأ أداء منذ  ادي واملعنوي أسواق املال العاملية اليتأتثريه املوقد طال  الرتابط املايل، .2

 ، وهبذا تعطي أسواق املال مؤشرا سلبيا على شعور املستثمرين2008اندالع األزمة املالية العالية عام 
 بتوجهات أتثري الفريوس على االقتصاد العاملي.

لعرض ل العامل، فهو يؤثر على الق العديد من املطارات حو إذ خفض معدل الرحالت وأغ السياحة والنقل، .3
 والطلب العامليني.

 أما على مستوى االقتصاد احمللي للدول فيؤثر الفريوس من خالل ثالث قنوات:
وذلك عرب إعاقة اإلنتاج واخلدمات واملواصالت والنقل والسياحة والتسوق،  االقتصادي،إعاقة النشاط  .1

كما شهدان   ك مدن وضعت حتت حظر التجول وحتولت إىل مدن أشباحناوه وإضعاف العرض والطلب.
 يف الصني وإيطاليا، والعدد آخذ يف االزدايد حول العامل .

إجراءات احرتازية لقطاع الصحة والقطاعات االقتصادية من إنقاذ ودعم و  تكاليف التصدي واالحتواء، .2
 واالجتماعية بتكاليف ابهظة وآخذة يف االرتفاع.

ي ذلك إىل اإلحجام عن االستثمار واإلنفاق فاالرتباك وعدم اليقني يضعفان الثقة، ويؤد اليقني،الثقة و  .3
 والسياحة.
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ناك توقعات برتاجع النمو يف الصني وحدوث وابحملصلة، سيصيب الفريوس االقتصاد العاملي ابلشلل، إًذا ه
 أملانيا، وإغالقا للمناطق الصناعية يف مشال انكماش يف الياابن وركود يف فرنسا، كما أن هناك دعما ماليا ضخما يف

انيا وأمريكا، مع ضخ سيولة هائلة إلنقاذ القطاعي ليا، وخفضا طارائ ألسعار الفائدة إىل حدود الصفر يف بريطإيطا
 مليار يورو(.  750 ودعم االقتصاد يف أمريكا، ويف منطقة اليورو )املايل

 :ركود عاملي
توقعات األولية تشري إىل كن انكماشا حادا، والل ال حمالة على تراجع إن مل ييبدو أن االقتصاد العاملي مقب

األزمة املالية العاملية، % هذا العام، وقد يصل إىل أدىن مستوى له منذ  1.5% إىل  0.5-0.9اخنفاض النمو حبدود  
 حبسب منظمة التعاون.

نيات القرن املاضي، وستعتمد هذه وقد يشهد العامل أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد العظيم يف ثالثي
زماين واملكاين للفريوس، وعمق األزمة اليت سيتسبب فيها، ومىت تضع احلرب معه ى االنتشار الاالحتماالت على مد 

 أوزارها.
حاالت اإلفالس بني الشركات والبطالة بني  ا طال أمد الصراع ضد كوروان أدى ذلك إىل ارتفاع  لكن كلم

ستكون لذلك تبعات اجتماعية فئات األضعف و"ذوو الدخل األقل" هم األكثر عرضة، و اجملتمعات، وستكون ال
برامج اإلنقاذ والدعم  تعزيز االستقرار االقتصادي واالجتماعي من خاللكبرية وضغوط هائلة على احلكومات ل

 املختلفة وخفض الضرائب.
لي والعاملي، وسيشكل كوروان هذه احلكومات ستكون مداخيلها متأثرة أساسا بسبب شلل االقتصاد احمل

ألسعار السعودية أثرا سلبيا مزدوجا على دول الشرق األوسط، وسيشكالن فط بسبب حرب امع اهنيار أسعار الن
عاين من هشاشة أوضاعها االقتصادية واالجتماعية أساسا ومل تستفد من جتربة الربيع العريب حتداي كبريا للدول اليت ت

 مقنعة، كالعراق ولبنان واجلزائر ومصر.  ابملضي قدما يف إصالحات
 :واضح  الصني مثال

مثاال واضحا على كيفية إضرار الفريوس ابالقتصاد الصيين ومنه  -وهي مهد تفشي الوابء-أعطت الصني 
% من حجم االقتصاد العاملي، 17إىل االقتصاد العاملي، فالصني هي صاحبة اثين أكرب اقتصاد يف العامل، بنسبة 

متده بثلث احتياجاته من املنتجات الصناعية، وهي مصدر للبضائع حول العامل، وتعترب مصنع العامل، إذ وهي أكرب 
 على السياحة العاملية.ط يف العامل، وتشكل مصدرا كبري للطلب  أكرب مستورد للنف
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غالق املصانع لذلك عندما يصاب االقتصاد الصيين ابلشلل فال بد أن يتأثر العامل، وبقاء العمال يف بيوهتم وإ
 مستوى يف اترخيه.أداي إىل هبوط املؤشر الصناعي ألدىن 

ي إىل عرقلة لقد كان قطاع الصناعة الصيين األكثر تضررا، إذ اخنفض نشاطه ألرقام قياسية، وهذا سيؤد
 اإلمداد من الصني للعامل، سواء مبنتجات هنائية أو وسيطة داخلة يف إنتاج منتجات أخرى حول العامل.

مداد واإلنتاج العاملي، وسيسهم ابلتايل يف د هذه األزمة فسيسهم ذلك يف ارتفاع تكاليف اإلال أمولو ط
 ية اليت تعتمد على سالسل إمداد من الصني.تباطؤ االقتصاد العايل، وهناك كثري من شركات التصنيع العامل

قطاع املواصالت % يف فرباير/شباط املاضي مدى تضرر 92ويعكس هتاوي مبيعات السيارات بنحو 
ن له أثر مماثل على قطاعاهتا الصناعية ونشاطها ول صناعية أخرى سيكو الصيين، وهكذا فإن تفشي الوابء يف د

 االقتصادي.
 :كوروان وحرب النفط

ني أكرب مستورد للنفط يف العامل، والصدمة اليت سببها فريوس كوروان لالقتصاد الصيين أضعفت الطلب الص
مستوى له يف عشرة أعوام، ومن املمكن  الذي تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض إىل أدىنالعاملي على النفط 

 هو أسوأ.  تغيري هذه التوقعات إىل ما
ي صدمة أخرى أدت إىل املزيد من إضعافه بسبب حرب األسعار السعودية وسرعان ما تلقى الطلب العامل

را دوال 30% إىل ما دون 30توى هلا يف عشرين عاما بنسبة اليت أدت بدورها إىل اهنيار األسعار إىل أدىن مس
يت وبذلك تلقت األسواق ضربتني موجعتني يف آن واحد معا، من فريوس كوروان ومن حرب األسعار ال للربميل.

وإذا طال أمد هذه احلرب فستكون هلا آاثر كارثية على اقتصادات  دشنها ويل العهد السعودي حممد بن سلمان.
 لصخري.العديد من الدول املصدرة ودول جملس التعاون واملنتجة للنفط ا

 :كوروان واحلرب التجارية
إلمدادات للشركات اليت تعتمد سيفاقم كوروان الضغوط املوجودة أساسا بسبب احلرب التجارية، فانقطاع ا

الصني سيصب يف صاحل حرب ترامب التجارية مع الصني، وقد يؤدي إىل املزيد من التحول عن على مدخالت من  
اية من الصدمات الناشئة من خالل تركز االسترياد من بلد معني، ولكنه لن الصني والتنويع يف مصادر اإلمداد للحم

أمريكا، لكن رمبا تبحث عن  وال يعين ذلك ابلضرورة أن الشركات ستعود إىليؤدي إىل حتول كامل عن الصني، 
 أماكن أخرى.

 



 

45 
 

 كوروان والنقل اجلوي
ض معدالت الرحالت حول العامل وبقاء كان قطاع النقل اجلوي هو األكثر تضررا أبزمة كوروان مع اخنفا

 انتقال الفريوس بني الدول وعرب العامل.الطائرات على األرض وإغالق العديد من املطارات، للحد من  
الت الرحالت مع املناطق املوبوءة، كالصني وإيطاليا وايران ومصر، ومت حظر الطريان بني فقد اخنفضت معد

ت يف الشرق األوسط، ومع تقلص حركة الطريان حول العامل من املتوقع إفالس أمريكا وأورواب، وإغالق بعض املطارا
اخنفاض القيم السوقية لصناعة مليار دوالر، مع  100سائر شركات الطريان العاملية إىل بعض الشركات ووصول خ

 الطريان.
 :اإلنقاذ والدعم

ج إنقاذ ودعم ضخمة للقطاعات دفع فريوس كوروان العديد من احلكومات حول العامل إىل التدخل بربام
االقتصادي واالجتماعي، ودعم النمو لتحاشي الدخول يف انكماش االقتصادية واالجتماعية املتضررة لتعزيز االستقرار  

 عميق.  اقتصادي
فهناك خطط وبرامج دعم وحتفيز نقدي ومايل، لدعم القطاع املايل واللوجسيت واإلمداد والنقل وملواجهة 

 األوسط.  لبطالة والتضخم يف مناطق خمتلفة من العامل، كاالحتاد األورويب وبريطانيا والشرقارتفاع معدالت ا
يليوين دوالر، حيث بلغت طلبات العاطلني ويف الوالايت املتحدة، أقرت خطة دعم اقتصادي واجتماعي برت 

 عن عمل مستوايت اترخيية.
  قراراالقتصادي واالجتماعي يف بلداهنا.وتعكس هذه التدخالت قلق احلكومات من زعزعة كوروان لالست

 :ماذا عن أسواق املال؟
ندالع األزمة املالية يارات أسواق املال العاملية واإلقليمية، برتاجعات هي األسوأ منذ اماليا، تواصلت اهن

 ورغم تدخل البنك املركزي األمريكي خبفض أسعار الفائدة إىل صفر لتحفيز الطلب وضخ. 2008العاملية عام 
السيولة الدوالرية حول العامل، وجتنب   مليار دوالر، والدخول يف برامج مبادلة مع البنوك املركزية الرئيسية لتوفري  700

ل فإن رد أسواق املال جاء معاكسا ابملزيد من االرتباك واالهنيارات املدفوعة بقلق من شح السيولة وجتمد أسواق املا
تريليون دوالر من قيمتها  11فقدت البورصة األمريكية ما يزيد على الدخول يف انكماش اقتصادي عميق، فقد 

 شي كوروان.السوقية منذ تف
سوأ منذ اندالع األزمة املالية العاملية مبا يزيد ويف دول جملس التعاون كان الرتاجع يف أسواق املال هو األ

 %.24على  



 

46 
 

وان واهنيار أسعار النفط اللذين وتقع دول جملس التعاون حتت أتثري ضغط مزدوج انتج عن أزمة كور 
 سيشكالن حتداي كبري حلكومات املنطقة.

اليقني، وأتثري مادي من أسعار النفط أتثري سليب على مزاج املستثمرين من خالل إضعاف الثقة و والهنيار 
لى أداء خالل اخنفاض مداخيل النفط وأتثريها على اإلنفاق العام واألداء االقتصادي والنمو، وابلتايل أيضا ع

 الشركات وأرابحها.
 :ضعف الثقة 

ات املتضررة اشتملت على إعاانت اجتماعية وإعفاءات تدخلت حكومات املنطقة بربامج دعم للقطاع
يز مايل وأتجيل سداد القروض املستحقة على القطاعات املتضررة، وخفضت البنوك املركزية ضريبية ودعم وحتف

البنك املركزي األمريكي، ولكن ال يزال هناك عدم وضوح يف تنفيذ هذه اخلليجية أسعار فائدهتا تبعا خلطوات 
  ذا يضعف الثقة وحيد من فاعلية السياسات.السياسات، وه

والدعم للقطاعات االقتصادية واالجتماعية املتضررة ستخفف معاانة الكثريين وال شك أن برامج اإلنقاذ 
قى حمدودا يف إنعاش الطلب يف اقتصاد مشلول وعامل يقبع حتت حول العامل، ولكن أثر التحفيز النقدي واملايل يب

 وابء تدرجييا، والشك أن عامل ما بعد كوروان سيختلف عما قبله.حجر صحي حىت ينحصر ال
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 هذا مثن كوروان وحرب النفط على االقتصاد العاملياثمنا:  
 الدكتور خالد اخلاطر

لسياسي مبركز االقتصاد الكلي ومعهد الفكر خبري قطري متخصص يف السياسة النقدية واالقتصاد ا
 الربيطانيةاالقتصادي املستجد يف جامعة كامربيدج  

 املصدر : اجلزيرة
يف هذا احلوار يقدم اخلبري االقتصادي الدويل السابق يف مؤسسة "غولد مان ساكس" إمساعيل الكنوين 

توقعاته لتأثري فريوس كوروان على تحدث عن يف أسواق املال والنفط من اهنيار غري مسبوق، وي تفسريه ملا حيدث
 سعودية يف سوق النفط.االقتصاد العاملي، وخلفيات صراع األسعار بني روسيا وال

 أمام وضع استثنائي جاء من خارج األسواق املالية، والناس غري قادرين على قياسه. حنن ✓
 تفيد من هذا الوضع. أحد مسخاسر" ألنه ال-حرب أسعار النفط بني السعودية وروسيا هي معركة "خاسر ✓
 النتيجة املباشرة ملعركة األسعار ستقع على املنتجني األمريكيني. ✓
 السندات األمريكية سيعاين من أزمة حقيقية.  سوق ✓
 الوضع العاملي احلايل قد يؤدي إىل أزمة حقيقية، وحلها قد يتطلب سنة إىل سنتني. ✓

 ية؟ة العاملكيف ميكن تفسري ما حيدث حاليا يف األسواق املالي
 :هناك أسباب متعددة لرتاجع النفط

وس كوروان املتجدد، ألنه عندما نرى تراجع حجم الصادرات : حالة اهللع اليت تنتاب العامل من فري العامل األول
القادمة من الصني، وتراجع يف النشاط الصناعي العاملي، وهناك مناطق يتم احلجر عليها، واآلالف من األشخاص 

الصحي، هذا كله سيؤدي إىل عدم قدرة نسبة كبرية من األشخاص على الذهاب للعمل، والنشاط جر  يدخلون احل
 دي سيرتاجع.االقتصا

: طبيعة السوق املايل العاملي الذي ال يتحمل اخلوف والشك، ويشتغل مبنطق "نبيع اآلن ونطرح األسئلة العامل الثاين
رج األسواق املالية، والناس غري قادرين على قياسه، ألنه حلد خا  فيما بعد"، وحنن اآلن أمام وضع استثنائي جاء من

 يتسبب فيها فريوس كوروان، وال عدد الناس الذين سيعانون منه.اآلن ال نعرف حجم اخلسائر اليت س
هو ما حيدث يف سوق النفط واخنفاض أسعاره الذي كنا سننظر إليه كشيء إجيايب ابلنسبة  : العامل الثالث
 ة أشهر.ست  للمستهلك قبل
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كما أن   لكن اآلن الوضع خيتلف، ألن هناك تراجعا يف الطلب على النفط لكون هناك توقف عن السفر،
الشركات الصناعية سيرتاجع نشاطها وابلتايل حجم احلاجة للنفط سيهوي، وهذا يعين أن اخنفاض األسعار لن يلعب 

 دورا حمفزا لزايدة الطلب النفطي.
 مفعول عكسي على السوق العاملي؟فط هل كان لرتاجع أسعار الن

 األسواق املالية وأسواق الطاقة، فعندما تراجع أسعار النفط يف هذه الظروف ابلذات سيؤدي إىل هز الثقة يف
تدخل اململكة السعودية يف حرب أسعار مع روسيا، ويرتاجع سعر برميل النفط ملا دون ثالثني دوالرا فهذا يعين أن 

ستنتج ابخلسارة، وهذه الشركات هلا حجم كبري يف السوق احمللي، وهي اآلن يف  ريكيألمشركات إنتاج الصخري ا
 ن للنفط أكثر من السعودية ولكن عليها ديون ضخمة.قائمة املصدري

فهل ستكون قادرة على سداد ديوهنا، مما  إذا كانت هذه الشركات تبيع ابخلسارة :وهلذا سيتساءل الناس
 سندات، خصوصا يف قطاع الطاقة األمريكي.السيؤدي إىل أزمة يف سوق  

قطاعات اقتصادية أخرى، خصوصا لو بدأ   وما نعرفه أن مثل هذه األزمات يكون هلا مفعول العدوى على
 املستثمرون يف سحب أمواهلم من سوق السندات.

 ما هي األسباب اليت تفسر اختاذ قرار السعودية إغراق األسواق ابلنفط؟
 مباشرة بني السعودية وروسيا من أجل خفض اإلنتاج ومحاية األسعار، يف حني غريكانت هناك مفاوضات  

شهر القليلة املاضية أن ختفض إنتاجها، ومربرها يف ذلك أن اإلبقاء على أسعار النفط أن روسيا رفضت خالل األ
تاج النفط، بينما ناختذت قرارا أبن حتافظ على مستوى مرتفع إل يف مستوى معني خيدم الشركات األمريكية، لذلك

 رميال.ب 50 كان موقف السعودية أن ما خيدم مصاحلها هو احلفاظ على سعر الربميل يف حدود
اليت تعتمد بشكل كبري -وعندما واصلت روسيا سياستها اخنفضت أسعار النفط، فما كان من السعودية 

 د من هذا الوضع.فيخاسر" ألنه ال أحد مست-إال أن دخلت يف معركة "خاسر -على عائدات النفط
 ما هي نتائج املعركة بني روسيا واململكة العربية السعودية؟

% مباشرة 20عركة األسعار ستقع على املنتجني األمريكيني الذين هوت أسهمهم بنسبة النتيجة املباشرة مل
 25تتجاوز  نفط البعد إعالن السعودية رفع إنتاجها ألقصى مستوايته، ألهنم ال ميكنهم أن يصمدوا مع أسعار 

 مريكية سيعاين من أزمة حقيقية.دوالرا للربميل، وهذه هي النتيجة األولية، أما النتيجة الثانوية فإن سوق السندات األ
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ألن لديها إمكانيات   -مثل "شل" أو "إكسون موبيل"-ال نتحدث عن شركات النفط العمالقة   ولإلشارة،
دودا ابلنسبة هلا، أما أكرب ضحية فهي الشركات الصغرى ضرر حممالية تساعدها على الصمود، حيث سيكون ال

 ايت املتحدة.واملتوسطة العاملة يف اجملال النفطي ابلوال
فهناك احتمال أن يسحب املستثمرون أمواهلم من سوق السندات وسيقومون ببيعها، وهو ما سيؤدي إىل 

 ضغط أكرب على السوق املايل وإاثرة حالة من الشك.
 ؟ة كوروان وحرب أسعار النفطئج أزمما هي نتا

ريكي قد صرح ابلفعل أبن الوضع احلايل الوضع العاملي احلايل قد يؤدي إىل أزمة حقيقية، والبنك املركزي األم
 .2008قد يؤدي إىل أزمة اقتصادية مشاهبة لتلك اليت حصلت يف عام 

أو أسبوعني، ولكن حنن نعيش   أسبوع  هذه التوقعات تفيد أبن ما حيدث حاليا لن يتم حله أو جتاوزه خالل
ط والدعم، حىت يكون العامل قادرا على يف مرحلة ستتطلب سنة إىل سنتني من أجل جتاوزها، مع الكثري من التخطي

 جعل نتائج هذه األزمة خلف ظهره.
 :ما هو أتثري األزمة احلالية على حياة الناس العاديني من الناحية االقتصادية؟

س كوروان، يف الصني مثال هناك تراجع يف منحى اإلصاابت، ولكن هذا ليس ر فريو سيعانون من انتشا
املتحدة، وخالل األسابيع املقبلة سنشهد ارتفاعا كبريا يف عدد اإلصاابت والوفيات، الوضع يف أورواب والوالايت 

 وعدد كبري من الناس لن يكونوا قادرين على الذهاب ألماكن عملهم.
اخلالفات بني وزارة الصحة ومديرية األوبئة أدت لتأخري يف تشخيص احلاالت، ة فإن ويف الوالايت املتحد 

 يل من هذا الوابء، وابلتايل فإن الوظائف ومناصب الشغل سيتم فقداهنا.ومل خنرج من حالة التقل
 2020مارس   19  املصدر : اجلزيرة
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 ري أزمة كوروان على االقتصاد سيستمر لعقودأتثاتسعا:  
www.alhurra.com/business 

 اسالم سعيد
 

من الركود الشديد، وأن  " إن االقتصاد العاملي دخل يف حالةforeign affairsأفادت صحيفة "
 متوفعة أن تكون اآلاثر مؤثرة لعقود قادمة.االنكماش سيكون مفاجئاً وحاداً بسبب تفشي فريوس كوروان املستجد،  

تتنبأ بسنة من النمو الثابت إن مل يكن ابلنمو املتزايد، فقد شهد  2020لعام وكانت معظم التوقعات االقتصادية 
يف املائة  3.3إىل    2019يف املائة يف   2.9دويل لشهر يناير ارتفاًعا يف النمو من حتديث توقعات صندوق النقد ال

 الصني والوالايت املتحدة، اتفاقية التجارة "املرحلة األوىل" بني وكانت هناك أسباب كثرية للتفاؤل منها  ،2020يف  
 وخفض أتثري خروج بريطانيا من االحتاد األورويب.

، وسبب صدمة كبرية لالقتصاد العاملي، فقد خفضت منظمة التعاون مث جاء تفشي الفريوس التاجي
%، وأشار صندوق النقد الدويل 1.5% إىل  2.9إىل النصف من    2020وقعاهتا لنمو  االقتصادي والتنمية مؤخرا ت

 ىل أنه سيصدر تعديالً كبريا قريبا.إ
ألهنا أدرجت االفرتاض املنتشر على   ولكن حىت هذه اجلولة األوىل من املراجعات رمبا كانت متفائلة للغاية،

 الفور يف الربع الثاين.  نطاق واسع أبن الركود يف الربع األول سيتم تعويضه على
قتصادات الكربى، مبا يف ذلك أملانيا وإيطاليا والياابن، وذكرت الصحيفة أنه قبل الوابء، كانت العديد من اال

 جية الصغرية.غري جمهزة ابلفعل للتعامل مع حىت الصدمات اخلار 
 أتثري مدمر

اجلديد مدمر بشكل كبري، فعلى وأكدت أن االضطراب االقتصادي املفاجئ الذي سببه الفريوس التاجي 
 ر اليت ضربت القطاعات االقتصادية.سبيل املثال جمال صناعة السفر، هو مؤشر للخسائ

ها، ضربة كبرية لقطاع فقد سببت املخاوف من انتقال العدوى على الطائرات، وإغالق الدول حلدود
اد ألهنا حتاول احلفاظ على اجلدوى الطريان، وردًا على ذلك، قلصت شركات الطريان الرحالت اجلوية بشكل ح

 وظفني.التشغيلية واملالية، كما قامت بتسريح امل
ر وأشارت إىل أن اإلجراءات اليت اختذهتا الدول ملكافحة تفشي املرض مثل إغالق احلدود والعزلة واحلج

 عاً اقتصاداي تلو اآلخر.الصحي، مهمة إلنقاذ الناس، لكنها ستجعل األمور أسوأ ابلنسبة لالقتصاد، وأهنا ستغلق قطا

https://media.voltron.alhurra.com/Drupal/01live-106/styles/sourced/s3/imported-images/EA00A57D-4C99-4B44-A823-F1925DAAA6ED.jpg?itok=2e7UpB6K
https://www.alhurra.com/business/2020/04/15/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8048-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 اقتصاد جديد
إعادة تشغيل اقتصاد عاملي حديث مرتابط بعد انتهاء األزمة، وأوضحت الصحيفة أنه لن يكون من السهل  

و الصحة أن يؤكدوا للناس أنه مت احتواء الفريوس وأن احلصانة من وأن تعايف االقتصاد سيبدأ عندما يستطيع مسؤول
 ، مؤكدة أن التعايف لن يكون فوراي بل سيكون سريعاً.املرض الذي يسببه قد زادت

تجابة الصحيحة من احلكومات والشركات واألفراد ميكن أن حتد من االنكماش وأضافت الصحيفة أن االس
 ملسامهة يف انتعاش أكثر حدة وأقوى وأكثر استدامة.االقتصادي القادم وتقصري مدته وا

إىل ظهور الوضع اجلديد لالقتصاد   2008األزمة املالية العاملية لعام  وكما أدى الكساد الكبري الذي أعقب  
استمرار النمو املتدهور، واالستقرار املايل املصطنع، تتوقع الصحيفة أن تغيري أزمة كوروان التضاريس املتمثل يف 

ج واالستهالك يف مجيع أحناء تصادية العاملية. فسوف تسرع عملية إزالة العوملة وإلغاء التقارب وإعادة تعريف اإلنتا االق
 العامل.

ألف شخص، ووفاة حنو  218حول العامل وإصابة حنو دولة  158يذكر أن تفشي الفريوس يف أكثر من 
 سائر مبليارات الدوالرات يف خمتلف أحناء العامل.آخرين، أدى إىل اهنيار البورصات العاملية، وتسجيل خ  8810
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 2020   % خالل2.1النمو العاملى ليصل إىل  توقعات هببوط  عاشرا:  
www.youm7.com/story/2020/3/21  

 %، من الناتج احمللي اإلمجايل3مبوداي ختسر حنو  هونج كونج واتيالند وك
 %0.9% و0.7رق وجنوب آسيا واالحتاد األورويب بني هبوط النمو يف ش

  
عا ملحوظا منذ اإلعالن عن انتشار فريوس كوروان يف شهدت أسواق األسهم والبضائع يف الصني تراج

ريكية، على حد سواء، إذ أدى انتشار الفريوس ايل الصني، كما امتد أثر هذا الفريوس إىل األسواق اآلسيوية واألم
 .ر والتجارة بني البلدان، وزاد اإلنفاق على العملية االحرتازية للحد من انتشارهتقييد حركة السف

ار الفريوس على النمو االقتصادي والطلب العاملي على النفط، بل أن انتشار هذا الوابء أثر و انعكس انتش
على غرار الذهب، واليت   ستثمرين، وهو ما دفع الكثري منهم إىل التوجه حنو األصول اآلمنةابلسلب على معنوايت امل

 .ينظر إليها كمالذ آمن للتحوط يف أوقات األزمات
له تداعيات عديدة على االقتصاد العاملى، ليس الصيين وحسب، إذ يؤكد جوليان إيفانز   انتشار وابء كوروان  

للفريوس يعين أنه مل يعد هناك الصينيني يف كابيتال إيكونوميكس، إن االنتشار السريع بريتشارد، كبري االقتصاديني 
  .أي شك يف تعطيله االقتصاد خالل هذا الربع 

للي األسواق يف أواندا، إدوارد مواي، إن املخاوف ابتت تتزايد من أتثري ويف سياق متصل، يقول كبري حم  
لصيين بنسبة حني أن البعض قلق من اخنفاض الناتج احمللي اإلمجايل احظر السفر بشكل كبري على االقتصاد، يف 

  .2020% أو حىت أكثر خالل الربع األول من العام 1
 570ا أن انتشار األوبئة واألمراض يكلف االقتصاد العاملي حنو البنك الدويل بدوره أعد دراسة، أكد فيه  

قتصادي الناتج احمللي اإلمجايل العاملي، ولكن يبقى األثر اال  % من حجم0.7مليار دوالر سنوايً، أو ما يوازي حنو 
  .رعلفريوس كوروان اجلديد رهنا بتطورات جهود منع انتشاره، واليت تتخذها خمتلف دول العامل بشكل متسا

 أتثري فريوس كوروان على االقتصاد العاملي
اقتصادية لشرق آسيا أبكملها، ويتسبب ويرى احملللون، أن استمرار تفشي وابء كوروان ميكن أن يسبب أزمة  

مليار دوالر،  50الـ   خسائر عاملية، فقد تسبب تفشي الوابء يف خسائر اقتصادية عاملية قدرت الفريوس أيًضا يف
 .ترليون دوالر  2تقديرات أخرى إىل أن االقتصاد العاملى معرض خلسارة أكثر من  يف حني تشري  

https://www.youm7.com/story/2020/3/21/%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9/4680936
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اصة وأن فرتة مليار دوالر خالل األايم القليلة املاضية، خ 20و الـ وقد جتاوزت خسارة الصني وحدها حن  
أايم، وهوما   10حضانة املصاب لفريوس كوروان املستجد أكرب بكثري من ابقي الفريوسات األخرى، إذ تبلغ حوايل  

أو احتواء قد يؤدي إىل ركود اقتصادي يضغط على متويل الصحة العامة مما يزيد من إضعاف قدرة العامل على منع 
 .تفشي الفريوس بعد ذلك

البحثية واحملللني االقتصاديني قرروا اعادة النظر يف توقعاهتم لنمو االقتصاد العاملي يف  العديد من املراكز  
عل االنتشار السريع للفريوس، وتتوقع مؤسسة أكسفورد لالقتصاد ، أن يرتاجع منو االقتصاد ، وذلك بف2020

لفريوس، كما تتوقع ، وذلك نتيجة لتفشي ا2020%، حبلول العام 5.5ليصل إىل نقطة %  0.4الصيين بنحو 
جولدمان  ، وبدوره توقع بنك2020% يف 2.1%، ليصل إىل 0.2أيضا تراجع منو االقتصاد العاملي بنحو 

اد %، فيما توقع تراجع منو االقتص5.5نقطة مئوية ليصل إىل    0.4ساكس، أن يرتاجع منو االقتصاد الصيين بنحو  
  .ذا العامنقطة مئوية يف الربع األول من ه  0.4األمريكي بنحو  

افة ايل وأشارت )كابيتال ايكونوميكس( إىل تراجع االقتصاد الصيين بفعل إغالق العديد من املصانع، اض  
 أتثر العديد من األسواق الناشئة، وابألخص االسواق اآلسيوية، بشكل كبري نتيجة النتشار هذا الفريوس، كما

 .%، من الناتج احمللي اإلمجايل لبالدها3توقعت خسارة كال هونج كونج, واتيالندا كمبوداي حنو 
دراسة حتليلية أن الصدمة اليت تتسبب هبا  وقد جدد مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( يف  

%، ويف أسوأ 2.5ا العام إىل أقل من  كوروان ستؤدي إىل ركود يف بعض الدول وستخّفض النمو السنوي العاملي هذ 
تريليون دوالر، داعية إىل وضع سياسات منسقة لتجنب  2السيناريوهات قد نشهد عجزا يف الدخل العاملي بقيمة 

 .صاد العاملياالهنيار يف االقت
ريليون % هلذا العام قد يكلف حنو ت2وأشارت منظمة األونكتاد إىل أن تباطؤ االقتصاد العاملي إىل أقل من    

 .يف سبتمرب املاضي، أي أن العامل على عتبة ركود يف االقتصاد العاملي دوالر، خالفا ملا كان متوقعا
، قال ريتشارد كوزيل رايت، رئيس قسم  2020س مار  9ويف مؤمتر صحفي ُعقد يف جنيف، يوم االثنني،   

 أن اهنيار لعاملي مل يكن يتوقعه أحد، الفتا إىلالعوملة واالسرتاتيجيات التنموية ابألونكتاد، إن ما حيدث لالقتصاد ا
سعر النفط أصبح العامل املساهم للشعور ابلذعر وعدم الراحة، وهلذا السبب من الصعب التنبؤ حبركة األسواق، 

احلركة تشري إىل عامل شديد القلق، وهذه الدرجة من القلق تتجاوز املخاوف الصحية وهي خطرية ومثرية للقلق، هذه  
 .لتداعيات االقتصادية تتسبب بقلق كبريولكن ا
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ويف دراسة حتليلية أصدرهتا األونكتاد، ذكرت أن فقدان ثقة املستهلك واملستثمر هي أكثر النتائج املباشرة   
وى، إال أن الدراسة أكدت أن مزجيا من اخنفاض أسعار األصول وضعف الطلب الكلي وتزايد أزمة النتشار العد 

 .من الرتاجع جتعل من الوضع أكثر سوءا لدخل كل ذلك ميكن أن يؤدي إىل دوامةالديون وتفاقم توزيع ا
صول اليت متثل هناية ومل تستبعد الدراسة اإلفالس واسع النطاق، ورمبا ستتسبب يف اهنيار مفاجئ لقيم األ  

ية اليت حدثت يف أواخر مرحلة النمو يف هذه الدورة، وأشارت الدراسة إىل أنه ميكن مقارنة األزمة االقتصادية اآلسيو 
ع الوضع احلايل، لكن تلك األزمة برزت قبل أن تصبح الصني بصمة اقتصادية عاملية، كما أن التسعينيات م

 .ا ما، لكن الوضع خيتلف اليوماالقتصادات املتقدمة كانت جيدة نوع
العجز سيكون  ووضعت األونكتاد سيناريو يوضح أتثري هبوط أويل على االقتصاد، ووجدت الدراسة أن  

مليار دوالر يف الدول النامية، ابستثناء الصني، وتوقع كوزيل، أنه   220ر يف الدخل العاملي، وتريليون دوال  2مبقدار  
%، فإننا نتحدث هذا العام عن خسائر تُقدر بنحو 0.5و االقتصاد العاملي بنسبة  يف أسوأ السيناريوهات حيث ينم

 .تريليون لالقتصاد العاملي  2
سطى، ودول مثل شرق وجنوب آسيا واالحتاد األورويب، فإهنا دول مثل كندا واملكسيك وأمريكا الو  ويف  

ات مالية قوية مع الصني رمبا ستكون %، كما أن من تربطها عالق0.9% و0.7سوف تشهد تباطؤا يف النمو بني  
 .األقل قدرة على التعاىف من أتثري أزمة كوروان على االقتصاد

ن تعاين األرجنتني أكثر من غريها من اآلاثر املرتتبة على هذه لالتينية، توقع تقرير "االونكتاد" أويف أمريكا ا  
د األولية بعيدة عن األزمة بسبب الديون وضعف العوائد األزمة، ولن تكون الدول النامية اليت تعتمد على تصدير املوا

املستثمرون   دوالر أقوى يف الوقت الذي يسعى فيه  التصديرية بسبب الدوالر القوي، وذكر كوزيل إن احتمال وجود
 إىل البحث عن مالذات آمنة ألمواهلم، واالرتفاع شبه املؤكد ىف أسعار السلع مع تباطؤ االقتصاد العاملي، كل ذلك

 .يعين أن مصّدري السلع األساسية معّرضون للخطر بشكل خاص
 :ياحلد من اآلاثر الكارثية لكوروان على االقتصاد العامل

االعتقاد يف سالمة األسس االقتصادية واالقتصاد العاملي الذي يصحح نفسه، تؤكد منظمة األونكتاد، ان 
وهذا االعتقاد سيؤدي إىل إعاقة التدخالت السياسية  أمران يعرقالن التفكري السياسي يف االقتصادات املتقدمة،
ررة يف أضرار اقتصادية ن فرص أن تتسبب الصدمات املتكاألكثر جرأة، والالزمة ملنع هتديد أزمة أكثر خطورة، ويزيد م

 .خطرية يف املستقبل
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ك حاجة إىل سلسلة وأشارت األونكتاد إىل أنه ال ميكن للبنوك املركزية أن حتل األزمة وحدها، بل ان هنا  
ية يف وسط الصني من االستجاابت السياسية واإلصالحات املؤسساتية ملنع الفزع الصحي احمللي يف سوق املواد الغذائ

 . اهنيار اقتصادي عامليمن التحول إىل
د ومن أجل تدارك هذه املخاوف، فانه جيب على احلكومات أن تنفق يف هذه املرحلة للحيلولة دون وقوع اهنيار ق

شرفة حُيدث أضرارا أكرب من تلك املتوقعة أن حتدث خالل هذا العام، ودعا املسؤول يف األونكتاد الوالايت املتحدة امل
تتخذ إجراءات تفوق جمرد ختفيض الضرائب ونسبة الفوائد، أما يف أورواب، واليت شهدت على انتخاابت رائسية أن 

 .املتوقع أن يسود الرتاجع خالل األشهر املقبلة، فمن  2019دوهلا تراجعا يف االقتصاد يف أواخر  
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 اتثري فريوس كوروان على االقتصاد اجلزائري:املطلب الثاين: 
 

 " اثر كوروان على اقتصاد اجلرائر21عريبحمللون يقرأون ل "  :أوال
 حممد سامل  -اجلزائر

 arabi21.com ،م بتوقيت غرينتش 07:07  2020مارس   20اجلمعة 
على مداخيل  الذي أحلقه فريوس كوروان، تقف اجلزائر، على أعتاب أزمة اقتصادية، بفعل الضرر املزدوج

 البالد املتأتية حصراي من صادرات البرتول، وعلى نشاط املؤسسات الداخلي الذي يعرف أتثرا متزايدا.
دوالرا، تكون امليزانية اجلزائرية املبنية يف العادة على سعر  30 ما حتت حاجز وبتهاوي أسعار البرتول إىل

 ملداخيل إذا استمرت األزمة إىل هناية السنة احلالية.قادرة على استيعاب تراجع ا  دوالرا، غري  50برميل يفوق 
اير وآذار مارس، جرّاء وتقّدر خسائر اجلزائر، وفق تقديرات غري رمسية، حبوايل مليار دوالر شهري، شباط/فرب 

مليار دوالر هناية  30ر من اخنفاض أسعار الربميل، يف وقت كانت التقديرات تشري إىل إمكانية حتصيل اجلزائر أكث
 لسنة.ا

ابملائة، كما  98وتعتمد اجلزائر، يف مداخيلها من العملة الصعبة، على صادراهتا من البرتول والغاز، بنسبة 
ابملائة من الرواتب على  70ابملائة من اجلباية البرتولية، وُتدفع  50ية تعتمد أيضا على أن مداخيل البالد اجلبائ

 يل.أساس هذه املداخ
بونيها الرئيسيني يف أوراب والعامل، إيطاليا وإسبانيا، مها األكثر تضررا حاليا من ومن سوء حظ اجلزائر، أن ز 

الطلب أو تعطل الدفع يف هذين البلدين، علما أن البالد أزمة فريوس كوروان، ما يثري خماوف من إمكانية تراجع 
 طاليا.ترتبط أبنبويب غاز حنو إسبانيا، وآبخر ابجتاه إي

 :تضاعف عجز امليزانية
يف ظل هذه املعطيات، يرى اخلبري يف املالية كمال سي حممد، أن الوضع املايل للجزائر سيكون جد حرج، و 

 مليار دوالر يف امليزانية، واليوم مع وصول هذه األزمة قد يتضاعف. 13بـإذ كان املتوقع قبل أزمة كوروان عجز  
كوروان، فاجلباية البرتولية اليت كانت ة  "، قائال: "إذا استمرت أزم21وأوضح سي حممد يف تصريح لـ"عريب

يضاف  مليار دينار 1400مليار دينار سيتم تقليصها إىل النصف، وهو ما يعين عجزا إضافيا بـ 2800متوقعة بـ
مليار  2900مليار دينار، أي أن العجز تقريبا سيتضاعف ليصل إىل ما قيمته   1500إىل العجز األصلي املتوقع بـ

 مليار دوالر تقريبا". 26  دينار وهو ما يعادل

https://arabi21.com/story/1254322/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%A3%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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وملواجهة هذا الوضع، قال اخلبري يف املالية، إن احلكومة اجلزائرية، ستكون بني خيارين، إما اللجوء إىل 
غري التقليدي أو ما يعرف إعالميا بطبع النقود، وهو إجراء سبق للحكومة ما قبل األخرية اختاذه وأاثر التمويل 

ى متويالت خارجية عرب االستدانة اليت تظل من جانبها، خطا أمحرا ترفض احلكومة عل  انتقادات واسعة، وإما االعتماد
 جتاوزه.

 55ا من العملة الصعبة املقدرة بنحو ضل احتياطاهتوحتتفظ اجلزائر رغم خطورة األزمة، هبامش أمان، بف
 مليارات دوالر. 3مليار دوالر وكذلك ضعف مديونيتها اخلارجية اليت ال تتجاوز  

بري كمال سي حممد، يؤكد أبن احتياطي الصرف الذي يتم استعماله لسداد عجز ميزان املدفوعات، لكن اخل
 فط مستوايت مقبولة.أسعار الن  قد ينفذ يف غضون السنة املقبلة إذا مل تسرتجع

مليار دوالر، وإذا  12وشرح دكتور االقتصاد فكرته ابلقول: "كان عجز ميزان املدفوعات السنة املاضية، 
مليار دوالر، أي أن احتياطي الصرف سينزل   22مرت األوضاع كما هي اليوم، سيصبح العجز مع هناية السنة  است

 ك اجلزائر لسنة واحدة من االسترياد فقط".يعين امتالمليار دوالر، وهو ما   40إىل أقل من 
 :أزمة سيولة

اختاذ إجراءات عاجلة ملواجهة نقص ويبدو البنك املركزي اجلزائري واعيا خبطورة الوضع، وهو ما دفعه إىل 
 السيولة املتوقع، جراء األزمة احلالية.

معدل الفائدة التوجيهي مبعدل  و ختفيضوقرر البنك املركزي املعروف بـ"بنك اجلزائر"، إجراءين األول ه
"ستسمح بتحرير ابملائة، مشريا إىل أن قراراته  2ابملائة، وختفيض معدل االحتياطات اإلجبارية يف البنوك بـ 0.25

هوامش إضافية للسيولة ابلنسبة للنظام البنكي، وابلتايل توفري للبنوك واملؤسسات املالية وسائل دعم إضافية لتمويل 
   بتكلفة معقولة".د الوطيناالقتصا

وحبسب اخلرباء، فإن هذه القرارات، هتدف إىل تشجيع البنوك لالقرتاض من البنك املركزي من أجل احلصول 
سيولة، كما تسمح بتحرير جزء من سيولة البنوك اجملمدة كاحتياطيات إجبارية يف مواجهة األزمة، خمافة ظهور على ال

 بسبب حالة اهللع من تفشي فريوس كوروان.  ألموالتصاعد مفاجئ يف الطلب على سحب ا
س كوروان، ر فريو ومع إقرار الرئيس اجلزائري، عبد اجمليد تبون، إجراءات عزل جديدة للمدن، للحد من انتشا

 ستكون هناك تداعيات ال مفر منها على وضع آالف املؤسسات يف البالد.
ائل النقل اجلماعي العمومية واخلاصة داخل املدن وقف مجيع وس  ومن بني القرارات اليت اختذها الرئيس،
ي املصاحل احليوية ستخدمابملائة من املوظفني واالحتفاظ فقط مب  50وبني الوالايت وكذلك حركة القطارات، وتسريح  
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الضرورية مع االحتفاظ برواتبهم، وتسريح النساء العامالت اللوايت هلن أطفال صغار، وغلق املقاهي واملطاعم يف 
 دن الكربى بصفة مؤقتة.امل

 مؤسسات يف "وقت عصيب"
ثيل، ه مويف تقدير دكتور االقتصاد هارون عمر، فإن املؤسسات اجلزائرية، تعيش وقت عصيبا مل يسبق ل

خاصة تلك املؤسسات اليت يرتبط نشاطها مباشرة ابلتعامل مع اخلارج، سواء من خالل جلب املواد األولية أو قطاع 
 لوكاالت السياحية وشركات الطريان والتأمني اليت تكبدت وستتكبد خسائر فادحة .اخلدمات على غرار ا

أن اجلزائر ابإلضافة إىل ما   "،21عريب ـ"وأبرز عمر هارون، املختص يف إنشاء املؤسسات، يف تصريح ل
والبنوك احمللية، حيث   ستخلفه األزمة احلالية، حباجة خلطة متكاملة إلنقاذ املؤسسات املتعثرة املمولة من هيئات الدعم

 ابملئة من حوايل مليون مؤسسة منشأة يف عهد الرئيس السابق.  60تقدر يف حدود 
خلق هيئة خاصة ملرافقة املؤسسات املتعثرة من خالل تقدمي الدعم   بواتبع املتحدث: "إن هذا األمر يتطل

من   157اجلبائي الذي حتتل اجلزائر فيه املرتبة    املايل واملرافقة اإلدارية واملعرفية، يضاف إىل ذلك إصالحات يف اجملال
إن تطلب األمر إدراجها و دولة، وكذا إصالح ورقمنة النظام البنكي واملسارعة إلدراج الصريفة اإلسالمية فيه  190

 يف قانون املالية التكميلي" .
ى املواد  ومن املعضالت األخرى اليت تسبب هبا فريوس كوروان، هو ذلك الضغط الكبري املسجل عل

 االستهالكية واليت يرتبط إنتاجها حمليا مبواد أولية مستوردة من اخلارج، ما وّلد خماوف من حدوث ندرة يف التموين.
ك، أعلنت وزارة التجارة اجلزائرية، تنصيب جلنة متابعة بـ"توقع واستباق احلاالت اليت قد تؤدي إىل لولتفادي ذ

 التدابري ووضع كل اآلليات الكفيلة بضمان التموين العادي للمواطنني".اضطراب يف متوين السوق مع اختاذ كافة  
 خماوف من ندرة التموين

ق، محلة على املضاربني من التجار، الذين وصفهم مبصاصي رزيمبوازاة ذلك، شّن وزير التجارة، كمال 
هود الوطين املبذول للخروج الدماء بعد أن رفعوا األسعار إىل مستوايت خيالية، وقال أبهنم وضعوا أنفسهم ضد اجمل

 من األزمة أبقل األضرار على املستهلك.
م خاطئ ألن أغلبية التجار ملتزمني بتطبيق  تعميويف رأي رئيس االحتاد الوطين للتجار، الطاهر بولنوار، فإن ال

 هوامش ربح معقولة، أما املضاربني، فال بد من تطبيق القانون عليهم.
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"، أن السوق يف هناية األسبوع عرف اضطرااب نتيجة االرتفاع املبالغ فيه 21"عريبوأبرز بولنوار يف تصريح لـ
يتطلب التموين هبا وقتا، لكنه أشار إىل أن االستقرار اليت يف الطلب والذي أدى إىل ندرة مؤقتة يف بعض السلع 

 سيعود مع يوم األحد املقبل.
يكفي لغاية هناية السنة اجلارية وبداية العام املقبل، وطمأن بولنوار املواطنني، أبن خمزون السلع التموينية 

 ا أنه يسمح بظهور املضاربني.درة كمداعيا املواطنني إىل االبتعاد عن هوس الشراء، ألنه يعطي انطباعا بوجود ن
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 اجلزائر  أسواق  يضرب  كوروان  فريوس  اثنيا:
 اقتصاد اجلزائر اهلّش مهدَّد ابلشلل بسبب "كوروان"

www.alaraby.co.uk  
 كحال  محزة  -  اجلزائر

 0202  مارس  4
زيد من األزمات، إذ ابتت العشرات من ، مهددة اقتصاد اجلزائر اهلّش ابملكوروان تتسع دائرة أتثري فريوس

يما يعرف الدينار الشركات قاب قوسني أو أدىن من الشلل التام بعد نفاد املواد األولية املستوردة من الصني، ف
االقتصاد، بل نتيجة تراجع  مؤشرات اء، ليس بسبب ارتفاعاجلزائري ارتفاعاً أمام العمالت األجنبية يف السوق السود

  ن قبل املستوردين واملواطنني.الطلب على الدوالر واليورو م
ي تقدمه أمام الصعبة وسط العاصمة اجلزائر، يواصل الدينار اجلزائر  للعملة يف سوق "السكوار" السوداء

أايم عند  10ديناراً اليوم بعدما كان قبل  190رو"، تراجع إىل العملة الصعبة، فسعر العملة األوروبية املوحدة "اليو 
 ديناراً مطلع فرباير/شباط.  184ديناراً بعدما كان عند   179دينار. أما الدوالر، فاخنفض إىل    200

 مسبوقة من الركود، بسبب انعدام الطلب وارتفاع وحسب ابعة العملة الصعبة، يعيش السوق حالة غري
 ود، حبسبهم، شبح "فريوس كوروان" الذي يهدد العامل.العرض، ومرّد الرك

لعمرة ورحالت السياحة وحسب البائع عادل، فإن "كوروان قتل السوق يف فرتة حساسة، فرتة تتميز مبوسم ا
يون هذه الفرتة من شهر مارس/آذار للسفر إىل جنوب أورواب إىل تركيا وجنوب أورواب. ففي العادة، يستغل اجلزائر 

 فء الربيع بعد موسم الشتاء، من دون أن ننسى موسم العمرة، الذي يعترب حمركاً لطلب الدوالر".حبثاً عن د
ل املعتمرين إىل إشعار آخر، خوفاً من انتشار "فريوس كوروان"، وكانت السلطات السعودية قد علقت دخو 

س. وتتجه شركة الطريان إىل إلغاء مار  5رحلة كانت مربجمة إىل غاية  15دفع اخلطوط اجلوية اجلزائرية إىل إلغاء ما 
   الرحالت املسجلة ما بعد هذا التاريخ.

لعملة السوداء، فالرتاجع الكبري على طلب وليست العمرة والرحالت السياحية وحدمها وراء ضرب سوق ا
الدوالر، مرده عزوف املستوردين عن دخول السوق، وذلك بعد شلل نشاطهم جراء  العمالت األجنبية، وخاصة

 إلجراءات اليت اختذهتا الصني واجلزائر، املتعلقة بتجميد الرحالت اجلوية والبحرية بني البلدين.ا

https://www.alaraby.co.uk/economy/2020/3/4/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/economy/2020/3/4/%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/economy/2020/3/4/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/economy/2020/3/4/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/economy/2020/3/4/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/economy/2020/3/4/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-1
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رات خل شركة تسيري مطارات اجلزائر، أن "حركة تدفق املسافرين يف املطاوعلم "العريب اجلديد" من مصدر دا
يد الرحالت مع الصني وتقليص % يف مطار اجلزائر الدويل، وذلك بعد جتم40%، و بـ35اجلزائرية تراجعت بـ

 الرحالت إىل ديب وإسطنبول، ابريس وروما".
إن "الباعة سجلوا منذ فرباير/شباط غياب وحسب توفيق، أحد ابعة العملة الصعبة يف السوق املوازية، ف

ا علمنا به دة يتصلون عرب اهلاتف حلجز مبالغ معتربة من العملة األمريكية خاصة، وحبسب ماملستوردين الذين يف العا
 من بعضهم، فإن عمليات االسترياد جممدة إىل إشعار آخر بسبب جتميد الرحالت ما بني الصني واجلزائر". 

األجنيب الثالث يف  ف وجيز إىل املصدِّر األول للجزائر، ابإلضافة إىل كوهنا املستثمروحتولت بكني يف ظر 
لتارخيي والتقليدي، عن رأس قائمة مموِّين اجلزائر ابلسلع يف إزاحة فرنسا، شريك اجلزائر ا  2014البالد، وجنحت عام  

% من 19.5اجلمارك اجلزائرية، أي    مليارات دوالر العام املاضي، حسب أرقام  8.2واخلدمات، مبعدل تصدير بلغ  
 مليار دوالر، كلها يف اجملال النفطي. 1.7فيه صادرات اجلزائر حنو الصني بـ  واردات اجلزائر، يف وقت ُقدِّرت

وخلط فريوس "كوروان" حساابت املتعاملني االقتصاديني اجلزائريني، شركات كانوا أو مستوردين، وذلك بعد 
 رين من الصني، ما عّطل اإلمدادات التجارية.جتميد تعامالهتم مع املصدِّ 

أسابيع على   3استرياد لألقمشة ومالبس أطفال من الصني، يعيش منذ قرابة   ةحممد عيسات، صاحب شرك
أخبار "فريوس كوروان". عيناه مصوبتان معظم األوقات حنو شاشة هاتفه أو حاسوبه، عله يقرأ خربًا مفرحاً،  وقع 

الربيع ينة "تشنجن" جنوب الصني، من أجل استرياد سلع جديدة، خمصصة لفصلي بعدما ألغى رحلته حنو مد 
"العريب اجلديد" عن خوفه من  والصيف، إال أن "كوروان" مّجد جتارة حممد عيسات الذي كشف يف حديث مع

 دخوله يف سنة بيضاء )دون عمل( منذ اآلن.
فرباير/شباط املنصرم، كنت  5مربجمة يف  وقال: "كل جتاريت وأموايل مرتبطة ابلصني، ألغيت رحلة كانت

 بس، إال أن تطور األحداث يف الصني أجهض كل شيء".أستعد السترياد قماش ومال
نه "يستورد سنوايً ما يعادل مليوانً إىل مليون ونصف مليون دوالر من الصني، وأضاف املستورد اجلزائري أ

 عار مناسبة".وال يعرف بلداً آخر يؤمن له املواد اليت حيتاجها أبس
وتتكرر األزمة مع عشرات اآلالف من املستوردين اجلزائريني، الذين جنحت الصني يف إغرائهم واستمالتهم  

 سية.فضل سلعها وأسعارها التنافب
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والالفت أن األزمة مل متّس املستوردين للسلع فقط، بل امتدت إىل بعض الشركات اجلزائرية العمومية واخلاصة، 
ات سيناريو املستوردين، وذلك مع تزايد املخاوف من نفاد املواد األولية املستوردة من الصني، اليت ابتت تعيش ذ

 ع السيارات، وصناعة مواد البناء، وحىت اخلدمات.األجهزة اإللكرتونية وجتمي  على غرار مصانع جتميع 
دخل يف يف السياق، كشف محزة جليجل، صاحب مصنع إلنتاج الدهن وغراء البالط، أن "مصنعه سي

مرحلة استنفاد خمزون األمان، مطلع شهر إبريل/نيسان، وذلك بعد تعذر السفر إىل الصني للتوقيع على الطلبيات 
 األمر غري ممكن، ألن اجلزائر مجدت كل الرحالت اجلوية والبحرية مع الصني".  اجلديدة، وحىت عرب اإلنرتنت

إن مل نقل أكثر، استمراريتها مرهونة ابملواد األولية  وأضاف لـ"العريب اجلديد" أن "ثلث الشركات اجلزائرية،
يف املصانع إىل حد صرف  وقاية منه، فقد تتطور األزمةالصينية، وإذا طال انتشار الفريوس واإلجراءات املوازية لل

 العمال خلفض فاتورة اإلنتاج".
مة اجلزائرية، حيث التقى رئيس ويقوم السفري الصيين يف اجلزائر يل ليياهني، بسلسلة من اللقاءات مع احلكو 
 داعيات كوروان" على العالقاتاحلكومة اجلزائري عبد العزيز جراد، ووزير املالية عبد الرمحن راوية، وذلك لبحث "ت

التجارية بني البلدين، وتقدمي ضماانت للحكومة اجلزائرية. ومن املنتظر أن يلتقي السفري الصيين مع وزير التجارة 
 رجال األعمال خالل هذا األسبوع.  كمال رزيق، وبعض
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 : اخلامساحملور 
 اجلرمية خصص علم اجتماع مقاالت خاصة بت

 تداعيات انتشار االشاعة يف اعقاب ازمة الوابء وطرق الرد الرمسي على حماربتها 
 فتوى جزائرية الحتواء اإلشاعات زمن كوروان  :أوال

  كيف نواجهها؟الشائعات زمن الكورواننيا:  اث
صحي  ة: تفسري لتفشي الشائعات، وفرصة اندرة لإلصالح، وحجريفريوس كوروان يف الصحف الربيطاناثلثا: 

 فوق األشجار
 ليك جتاهلهافريوس كوروان: شائعات طبية عرابعا:  

 الفريوس "املصنَّع" وأذان من الكنائس.. أبرز الشائعات عن كوروانخامسا:  
 عليها؟.. واتساب مصابة بكوروان الشائعاتهل يتم احلجر سادسا:  
 شاعات الزائفة عن احلقائقلوموند: إليك دليل كوروان لتمييز اإلسابعا:  
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 فتوى جزائرية الحتواء اإلشاعات زمن كوروان  :أوال
حمطات التزود ابلوقود تتسبب يف فوضى  تماعي حول غلقشائعات انتشرت على وسائل التواصل االج

 .ط ضمن إجراءات مواجهة انتشار فريوس كوروانوطوابري طويلة فيما تكافح السلطات ملنع التجمعات واالختال
 2020/04/01األربعاء 

 جد واليت "تثريأفتت جلنة وزارية جزائرية األربعاء بتحرمي نشر اإلشاعات املتعلقة بوابء كوروان املست -اجلزائر
حمافظات جديدة لريتفع   4حظر التجوال الليلي إىل    القلق واالضطراب" لدى املواطنني، فيما أعلنت احلكومة متديد 

 .إىل جانب عزل البليدة اليت تعد بؤرة الوابء يف البالد  14إمجايل احملافظات اليت مشلها القرار إىل  
ة تتسبب يف "إاثرة القلق واالضطراب واخلوف يان أن اإلشاعوأكدت جلنة وزارة الشؤون الدينية للفتوى يف ب

عب ابلصحة النفسية للمواطنني وإضعاف الثقة ابلنفس والتشكيك يف جهود ومقدرات األمة بني اآلمنني والتال
 ."والتأثري على منظومة القيم واألخالق

موثوقة حرصا من جهة خمتصة وأفتت أبنه "ال جيوز)حرام( نقل املعلومة إال بعد التأكد من صحة صدورها 
 ."على عدم املسامهة يف انتشار اإلشاعة

ائريني على ضرورة أخذ املعلومات من مصادرها املؤكدة، مشددة على أنه "ال جيوز نقل املعلومة وحثت اجلز 
 ."إال بعد التأكد من صحة صدورها من جهة خمتصة موثوقة حرصا على عدم املسامهة يف انتشار اإلشاعة

غي من احليطة واحلذر إذا كان الواجب على املواطنني التعامل مع اإلشاعة بكل ما ينباللجنة أنه "  و أبرزت
ودعت كل من هو  ."يف األايم العادية، فإن التعامل معها يف هذه األايم احلرجة ينبغي أن يكون أكثر حيطة وحذرا

 ."من غري أهل االختصاص يف جمال ما إىل أن "يسكت ويكف شره وأذاه
ابق اجلزائريون منذ ل غلق حمطات البنزين انتشرت عرب مواقع التواصل االجتماعي، تسبسبب إشاعة حو و 

 .الصباح الباكر على ملء خزاانت سياراهتم ما تسبب يف طوابري طويلة، كما يف اجلزائر العاصمة
كامل   ن تبقى مفتوحةودفع ذلك وزارة الطاقة إىل إصدار تكذيب هلذه "اإلشاعة" مطمئنة إىل أن حمطات البنزي

 .األسبوع وعلى مدار الساعة
.مارس/اذار ملنع انتشار الوابء 17رت بغلق املساجد اعتبارا من وكانت جلنة الفتوى نفسها أم
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  كيف نواجهها؟الشائعات زمن الكورواناثنيا:  
 12:49  01-04-2020 :مت النشر بتاريخ

 الدكتور أمحد ابراهيم محاد أستاذ اإلعالم يف جامعة االقصى
بعد أن أصبحت جاحنة كوروان حديث اإلعالم يف كل العامل، وأصبحت الشغل الشاغل لوسائل اإلعالم       

ذا الوابء كابوسًا يؤرق مضاجع على اختالفها مبا يف ذلك وسائل اإلعالم احلديثة، أصبحت األخبار اخلاصة هب
مها أو اللون أو العرق أو املعتقد الديين من عد  املواطنني يف خمتلف أحناء املعمورة، دون االلتفات اىل درجة التحضر

 .سيما بعد أن فقدت الكثري من الدول السيطرة على هذا الوابء
ابء، جند أن الكثري من اإلشاعات اليت ويف ظل التزاحم اإلعالمي على كل ما يتعلق بتغطية ونشر أخبار الو 

جتد مرتعاً خصباً هلا على شبكات التواصل  آبخر،  تطلق بقصد أو بدون قصد واليت تتعلق هبذا الفايروس بشكل أو  
اإلجتماعي اليت تشهد تناقاًل غري مسبوق للكثري من اإلشاعات املتعلقة هبذا الفايروس اخلطري، مما يثري املزيد من 

 يف صفوف املواطنني.   ق ونشر البلبلة واهللع التوتر والقل
روان تبعًا للعديد من املقاصد واألهداف روس كو وتتباين مستوايت اإلشاعة اليت يتم تداوهلا خبصوص فاي

واالعتبارات السياسية واخللفيات الثقافية واملعتقدات الدينية.....اخل مما يزيد من غرابة الكثري مما ينشر، كما يزيد من 
ن روج أب، فضاًل عن أتثرياته األنية واملستقبلية على توجهات األفراد يف كافة أماكن إنتشارهم. فهناك من يخطورته

الفريوس مت تصنيعه مبصانع بيولوجية يف هذه الدولة أو تلك، وهناك من يردد أبن بعض الشخصيات العاملية وراء 
ض الدول اليت تضطهد املسلمني، كما تناقل النشطاء تصنيعه، ويف إشاعات أخرى أبن هذا الفايروس عقاب رابين لبع

يف حني نصح آخرون ابإلكثار من أكل الثوم والفلفل  املرض،نصائح أبن شرب "املبيضات" يساعد يف الوقاية من 
 .احلار جدا

ويف ظل تزاحم شبكات التواصل اإلجتماعي بنشر الكثري من الرواايت املتعلقة ابلفايروس املذكور دون أن 
على مصدر موثوق يؤكد صحتها تربز خطورة نشر هذه اإلشاعة أو استغالهلا من قبل جهات معينة وذلك  تركز
ار أن مثل هذه األنواع من االشاعة تعترب واحدة من أدوات احلرب النفسية اخلطرة اليت تستخدم يف أوقات ى اعتبعل

أهدافها، اليت منها حتطيم معنوايت اجملتمع، السلم واحلرب على حدا سواء ابستخدام أساليب متعددة من أجل حتقيق  
الفعل ومعرفة معنوايت اجملتمع وقواته العسكرية وتزدهر    ة ردودوحتطيم الثقة مبصادره اإلخبارية، وتستخدم كطعم ملعرف

قومية يف األوساط اجملتمعية األقل تعليماً واألكرب سناً، ومن غاايهتا إضعاف إميان الشعب بعقيدته وأفكاره ومبادئه ال
 والوطنية.
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بعض ر حول واألخطر من الشائعات اخلاصة بفايروس كوروان يف حد ذاته تلك الشائعات اليت تتمحو 
القضااي اخلاصة ابنتشار هذا الفايروس، والتحليالت غري املنطقية بذلك وربطها أبمور ال أساس هلا من الصحة، مثل 

أن مثل هذه األمور ال   لى املسلمني، رغم أنه من املعلومالرتويج أبن بعض الدول أوجدت هذا الفريوس للقضاء ع
إن الصني كغريها من الدول قامت بتوفري البيئة العالجية جلميع وان، فتُفرق بني مسلم وغري مسلم، وابلعودة لكور 

 مواطنيها بغض النظر عن أصوهلم العرقية ومرجعياهتم الدينية.
علومات املغلوطة ، خاصة ونظراً لكون شبكات ومواقع التواصل االجتماعي بيئة خصبة لنشر الشائعات و"امل

أو التحري يف صحة تلك املعلومات، فقد قررت العديد من هذه  لتدقيقما يتعلق بفريوس كوروان، دون أي حماولة ل
الشبكات االجتماعية أن األزمة ال حتتمل التساهل مع اإلشاعات واألكاذيب واملعلومات اخلطأ، لذلك سعت للحد 

صحته، ا عملت على الرتويج للبديل الذي ميكن االعتماد عليه، واملوثوق من من نشر كل هذا احملتوى السيئ، كم
 .والصادر من جهات ميكن الثقة هبا كمنظمة الصحة العاملية

يوتيوب مثاًل يقرتح رابط منظمة الصحة العاملية يف صفحته الرئيسة، وسعى إلخفاء مقاطع الفيديو السيئة، 
ن مقاطع تروج ملعلومات خطأ ونظرايت مؤامرة.. وكذلك تويرت حذف لذلك من يبحث سيجد نتائج جيدة بدالً م

وج ملعلومات خطأ وأوقف حساابت ومهية، وفيسبوك منع إعالانت األقنعة الواقية للحد من حماوالت دات تر تغري
 استغالل خماوف الناس، وحىت متاجر الويب الكبرية منعت رفع أسعار األقنعة واملعقمات ومنتجات أخرى يشرتيها

 .الناس لوقاية أنفسهم من املرض
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صحي  ة: تفسري لتفشي الشائعات، وفرصة اندرة لإلصالح، وحجريفريوس كوروان يف الصحف الربيطاناثلثا: 
 فوق األشجار

 2020مارس/ آذار   31
ابعة أزمة وابء فريوس كوروان القاتل. فتحاول من زوااي خمتلفة ومثرية لالهتمام، تواصل صحف بريطانيا مت

ء؟ وهل ميكن أن تكون األزمة غري أسئلة منها: ملاذا تتفشى املعلومات اخلاطئة بنفس سرعة تفشي الواباإلجابة عن 
يف بريطانيا؟ وهل ميكن أن يكون يف العزل  املسبوقة هي نفسها فرصة غري مسبوقة إلصالح طال الكالم عنه

 األطباء؟د حقا؟ وكيف ميارس الفقراء العزل الصحي تنفيذا لتعليمات  االختياري فوائ
 .املزيفة يف أوقات األزمات  ريف صحيفة الغارداين، يناقش هوغو مريسييه انتشار األخبا

لوطين الفرنسي للبحوث العلمية، ويضرب الكاتب، وهو ابحث فرنسي متخصص يف علم املعرفة ابملركز ا
أو عن إصابة روانلدو والبااب  وس كوروان قد ُطور يف معامل صينية أو أمريكية أو فرنسية،مثاال مبا أشيع عن أن فري 

 .اتلقال  19-ابلفريوس املسبب ملرض كوفيد
 رفض أويل

ساءل: ملاذا تزدهر املعلومات وينطلق الكاتب من فرضية أن املعلومات املضللة تتكاثر يف أوقات األزمات. ويت
به( أن الناس ساذجون بشكل   خبار املزيفة )عن ختليق الفريوس وإصابة روانلدو والبااباخلاطئة؟ هل تعين كل هذه األ

 راء السافر؟ميؤوس منه، وقلقهم جيعلهم يتقبلون اهل
"، حياول الكاتب طرح تفسري فريوس كوروان: ماهو حجم التهديد؟زمن  ويف مقال بعنوان "األخبار املزيفة يف  

 .لنفسيجيمع بني العاملني املعريف وا
ويشري مريسييه إىل أنه "يف العديد من احلاالت، يتناقل الناس األخبار املزيفة على سبيل املزاح واللهو". 

ات عن الغريبة الكبرية )اليت بدأت يف حالة فريوس كوروان حبساء اخلفاش( وتلك املتعلقة ابلشائع  ويضيف "القصص
 ."مشاعراناملشاهري )مثلما يف حاليت روانلدو والبااب( تدغدغ 

وميضي مريسييه، قائال "عندما نقيٍّم املعلومات، فإننا نقارن ما يقال لنا )أو ما نسمعه( مبعتقداتنا: فإذا 
قة: فالذين ها، منيل إىل قبول املعلومات. وتستغل األخبار املزيفة ذلك عن طريق تعزيز أحكامنا املسبعاتفقت م

ى نفسه هو شفاء، وكذا يلوم العنصريون العلماء الصينيني. عليشربون املشروابت الروحية يعتقدون أن الكحول 
ة إذا استدعت سلوكا مكلفا، تلقى رفضا صالنقيض من ذلك، فإن الرسالة اليت تتصادم مع خرباتنا الشخصية، وخا

 ."أوليا
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فاحلبس لتايل، من الصعب على الكثريين مساع اإلنذارات املبكرة:  ويبين الكاتب على هذا االفرتاض، قائال "اب
شديًدا على هتديد مل يؤثر علينا أو على أي شخص نعرفه  )يف املنازل ضمن خطة مكافحة الفريوس( يبدو رد فعل

 ."حىت اآلن 
ابألهلية ؤكد الكاتب أن التغلب على رد الفعل األويل يتطلب الثقة، أي أدراك أن من خياطبنا يتمتع يو 

 ."ويضيف "هلذا فإن تدقيق املعلومات أمر ابلغ األمهيةوالكفاءة والتخصص، وأنه ال حياول التالعب بنا. 
ا لألخبار احلقيقية وللنصيحة نويشدد مريسييه على أن التدقيق يتمتع أبمهية ابلغة أيضا يف تعزيز تصديق

 .السليمة
لنكون حمتاطني حريصني، غري أن احليطة ستفيد فقط وخيلص إىل أنه "جيب علينا مجيعا أن نسعى جاهدين  

 ."نا يف االنفتاح على املعلومات ذات القيمةلو ساعدت
 يف العزل فوائد كثرية

 الفريوس  رانتشا  لتقليل  حامسة  وسيلة أنه على  الذايت  العزل  إىل  يُنظر
 .يف الغارداين أيضا، يبحث جواناثن ليو يف فوائد البقاء يف املنزل كأحد وسائل مكافحة فريوس كوروان

الصغرية ميكن أن تساعدان مجيعا يف اجتياز فرتة اإلغالق"،   ال السعادة يف الرايضةويف مقال بعنوان " أشك
ثل املشي السريع يف منطقة السكن، وركوب رايضات م  نيف إشارة إىل تقييد احلركة خارج املنازل، يتحدث الكاتب ع

 .ط اخلفيفة يف غرفة النومالدراجات يف احلدائق العامة واالستمتاع بدروس اليوغا على االنرتنت، ومتارين الضغ
ويقول "الكثري من األنشطة اليت تندرج حتت الفتة الرايضة الصغرية هو هذا النوع من األمور اليت ال يكاد 

 ."نفوهنا على أهنا رايضة على اإلطالقالناس يص  نالكثري م
ألسبوعني وسأل ليو القراء: كيف هو حال احلجر الصحي معكم؟ مث جييب من وحي جتربته خالل خالل ا

ويلة، منها كتب مل يقرأها، وأفالم مل املاضيني. ويقول إنه اكتشف أن هناك مهام كثرية مؤجلة ومل تنجز منذ فرتة ط 
 .عليها. ويشري إىل أنه لوال فرتة العزل، ما كان هلذه املهام أن تُنجز  يُرًتب ما  يشاهدها وأرفف مل

 األشهر ويليام شكسبري كتب مسرحية امللك لري، أحد ويشري ليو إىل أنه من الشائع أن الكاتب اإلجنليزي
 .أروع أعماله، يف وقت احلجر الصحي زمن وابء الطاعون 

يت تبدو صغرية يف هذه الظروف. ويقول إهنا رمبا تؤدي إىل لوكيات السوينصح الكاتب ابلتعامل اجلاد مع ال
 .أمور أكرب الحقا يف املشاركة يف ماراثون أو حب رايضة بعينها مثال
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وخيلص ليو إىل القول، أو رمبا النصح، أبنه "بشكل ما، ويف عصر احلرايت املقيدة وقوة الدولة املخيفة، 
 ."تشعران ابلراحةتكررة أن  ميكن للحركات الرايضية الصغرية امل

 الوابء فرصة إلصالح حقيقي
وقعات متشائمة أبن األسوأ، يف كل يوم يرتاجع األمل يف بريطانيا يف العودة إىل احلياة العادية قريبا، وسط ت

ءل اهذا ما يتس فهل يود الربيطانيون فعال العودة إىل حياهتم العادية السابقة؟ .، مل أيت بعد 19-أزمة وابء كوفيد 
 ."الس عنه يف مقال يف صحيفة "آيمارك و 

سوف  وينطلق الكاتب من هذا السؤال لطرح تصوره عن حتويل األزمة، اليت ال يعرف أحد مىت وال كيف
 ."تنتهي، إىل "فرصة إلصالح حقيقي

ويقول والس "ميكننا استخدام هذا االضطراب لطرح أسئلة عن أعرافنا يف التعامل مع الضرائب والدراسة 
 ."واجلامعات، والكثري من مناحي احلياة احلديثة األخرى  املدارس،  يف

ة الشؤون الطبية يف إجنلرتا، الصرحية ومناسبة طرح الفكرة هي رسالة الطبيبة جيين هاريس، انئبة رئيس هيئ
ة بدء العود  يطانيني أبن يستعدوا للحياة اجلديدة احلالية لشهور قد تتجاوز الستة قبلالصادمة اليت نصحت فيها الرب 

 .تدرجييا إىل احلياة الطبيعية
متأكدون  ويقول الكاتب إنه أاي يكن املدى الزمين املتوقع، فإن "السؤال الذي يطرح نفسه هو :هل حنن

 ."من أن 'العودة إىل احلياة العادية' هي ما نريد أن نذهب إليه؟
 ."ك حياة جرياننا وأحبائنارض الفاتملويقر والس أبن "اجلميع يريد العودة إىل حياة ال يهدد فيها هذا ا

اة يف ويسرتجع الكاتب آراء املدافعني عن الوضع الذي كان قائما يف األزمة اليت غريت وستغري وجه احلي
 .البالد، وحتذيرهم من االضطراابت اهلائلة يف حالة اإلصالح رغم اإلقرار أبنه ضروري

جه احلياة تقريبا جممد ابلضرورة. ف، وكل أو قويقول "كل شيء اآلن مضطرب ابلفعل، عمل كل فرد تو 
 ."والتكلفة ابلفعل هائلة

ؤال عما إذا كان القادم جيب أن يكون هو وبناء عليه يقول "من املؤكد أن هذا بدقة هو الوقت املالئم للس
بصحة  نت عليه". ويضيف "كل شيء يتغري أو جيري تغيريه، لذا فإن هؤالء الذين ينعمون عودة األمور إىل ما كا

 ."والوقت أمامهم جيب أن ينتهزوا اللحظة الستخدام قدراهتم الكاملة على التخيل  جيدة
لسياسة ال من جماالت احلياة، كل جناح من أجنحة اويعرب والس عن اعتقاده أبن "كل قطاع، كل جم

 ."والفلسفة واالقتصاد سيكون لديه أفكار خمتلفة )حول العودة إىل حياة طبيعية جديدة(
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داء إىل الربيطانيني قائال "دعوان ننتهز هذه الفرصة للتفكري يف أشياء كبرية بدال من التعهد الكاتب ن  هويوج
ا كانت عليه دون التفكري، جمرد التفكري، يف ما إذا كانت هذه العودة إىل احلياة العادية ابلعودة مباشرة إىل احلياة مب

 ."رهي أفضل طريقة للتعامل مع األمو 
 ألشجاراحجر صحي فوق  

 .ست كل طرق احلجر الصحي واحدةلي
جأ ففي اهلند، اليت ترتفع فيها معدالت الفقر، استخدم بعض سكان إحدى القرى األشجار العالية مل

يقول التقرير إن  ."للحجر الصحي يف معركتهم مع فريوس كوروان، وفق تقرير نشرته صحيفة "اإلندبندنت أونالين
من مدينة تشااني إىل مسقط رأسهم مبنطقة   يوما بعد رحلة طويلة  14سهم طواعية ملدة  فالعمال أُبلغوا أبن يعزلوا أن

ن أنفسهم يف حجر صحي فوق األشجار لتجنب ات "وضع القرويو وتنفيذا للتعليم .انئية يف والية البنغال الغربية
ن "جمموعة من سبعة عمال إوحبسب التقرير، الذي أُرفق بفيديو قصري، ف ."نشر فريوس كوروان بني أفراد عائالهتم

 ."ة مؤقتا فوق شجريت ماجنو وشركة تني بنغايل تستخدم عادة يف البحث عن الفيلةأنشأوا مقر إقام
ون دخول قريتهم وتعريض أسرهم للخطر ألهنم يعيشون يف أكواخ طينية بكل منها إهنم ال يريد وقال العمال  

يس لكل منا غرفة خاصة املنزل وممارسة التباعد االجتماعي... ول  غرفة واحدة. وأضافوا "لقد أمران الطبيب ابلبقاء يف
فوق وحتت األشجار إبرادتنا احلرة وحنن على  يف منازلنا. وقد اخُتذ قرار يف القرية أبنه جيب أن نُعزل. نعيش اآلن 

 ."مايرام هنا، وليس هناك أي مشاكل
مليار نسمة أن يلزم املنازل حىت يوم   1.3وكانت احلكومة اهلندية قد فرضت على الشعب البالغ عدده حنو  

 .أبريل/نيسان يف حماولة للحد من انتشار وابء فريوس كوروان 15
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 ليك جتاهلهافريوس كوروان: شائعات طبية عرابعا:  
 سي  يب  يب  الوقائع  تدقيق  وحدة

 2020مارس/ آذار  8
 كوروان  فريوس  يوقف  لن  لكنه  للصحة،  مفيدا يكون  قد  الثوم

يع أحناء العامل، وال يوجد له عالج معروف حىت اآلن. ولسوء احلظ، االنتشار يف مج  يف  كوروانيستمر فريوس  
 .مل حيد ذلك من انتشار نصائح وإرشادات، بعضها غري ضار نسبيا والبعض اآلخر يشكل خطرا على الصحة

 .منا ابلنظر يف أكثر املزاعم انتشارا عرب اإلنرتنت، وحبثنا عن رأي العلم فيهاق
 .رسائل كثرية عرب موقع فيسبوك توصي بتناول الثوم ملنع اإلصابة بفريوس كوروان  تشر انت:  ومالث

وتقول منظمة الصحة العاملية إنه على الرغم من أّن الثوم "طعام صحي وقد يساعد يف مواجهة امليكروابت"، 
طاملا  -ن احلاالت ري مكثويف ال .ال يوجد دليل على أّن تناول الثوم قد حيمي من اإلصابة بفريوس كوروان املستجد 

فهذه العالجات قد ال تضر يف حّد  -على أدلة مثبتة  أن العالجات البديلة ال متنعك من اتباع نصيحة طبية مبنية
لكن، رمبا تصبح ضارة يف بعض األحيان. فقد نشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، على سبيل  .ذاهتا

 1.5يف املستشفى بسبب تعرضها اللتهاب شديد يف احللق بعد تناوهلا  جقي العالاملثال، قصة امرأة اضطرت لتل
ومن املعروف أّن تناول الفاكهة واخلضروات وشرب املياه، مجيعها أمور تساعدان يف البقاء بصحة   .لثومكيلوغرام من ا

 .روانجيدة. لكن، ال يوجد أي دليل على فائدة أي نوع من هذه األطعمة يف مكافحة فريوس كو 
 :"ل "املعجزةحلا

نصات خمتلفة على مواقع التواصل  يزعم جنم موقع يوتيوب جوردان ساثر، الذي لديه آالف املتابعني عرب م
االجتماعي، أّن اثين أكسيد الكلور وهو عامل تبييض يستخدم يف مواد التنظيف وتبييض األقمشة والبقع، يساعد 

 .على "التخلص" من فريوس كوروان
العام املاضي، من خماطر شرب اثين أكسيد الكلور على الصحة.  والدواء األمريكية ة الغذاءوحذرت إدار 

 .أصدرت السلطات الصحية يف بلدان أخرى تنبيهات حول هذا املوضوع  كما
وتقول إدارة الغذاء والدواء األمريكية إهّنا "ليست على علم أبي حبث يثبت أن هذه املنتجات آمنة أو فعالة 

رت من أّن شرب "منتجات اثين أكسيد الكلور ميكن أن يسبب الغثيان والقيء واإلسهال ذ مرض". وحلعالج أي  
 ".وأعراض اجلفاف الشديد 
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 :معقم اليدين املصنوع منزليا  
ف من تفشي املرض إىل اختفاء يف إيطاليا، اليت تعد حاليا أحد النقاط الساخنة للفريوس، أدت املخاو 

كميات معقم اليدين يف املتاجر، انتشرت وصفات لصنع   ار تقارير عن نقصوبعد انتش  .معقمات اليدين من املتاجر
إال أّن الوصفات بدت أكثر مالءمة لتنظيف األسطح، إذ يقول  .املعقم يف املنزل على وسائل التواصل االجتماعي

بشرة، ابإلضافة مناسبة للوحتتوي معقمات اليدين على مكوانت جتعلها    .ام على اجللد العلماء إهنا ال تصلح لالستخد 
 .يف املئة من الكحول 70إىل    60ىل نسبة إ

وتقول األستاذة اجلامعية، سايل بلومفيلد، من كلية لندن للصحة والطب اجللدي، إهنا ال تعتقد أنه إبمكان 
حيتوي فحىت مشروب الفودكا الكحويل الذي قرر البعض استخدامه،    أحد صنع منتج فعال لتعقيم اليدين يف املنزل؛

 .ول٪ من الكح40على    فقط
 :"للشرب  صاحلة  فضة"

يشجع البعض على استخدام ما يعرف بـ"الفضة الغروية"، وهي جزيئات صغرية من الفضة يف سائل، 
بعدم وجود دليل على أّن هذا   لكن هناك توصيات واضحة من السلطات الصحية األمريكية  .ملواجهة فريوس كوروان

ميكن أن يسبب آاثرًا جانبية خطرية، مبا يف ذلك تلف ألهم من ذلك، أنه وا. صحية الةالطريقة فعالة مع أي ح
 .الكلى ونوابت الصرع ومشاكل يف األوعية الدموية

 :دقيقة  15شرب املياه كل  
دقيقة لطرد   15شرب املياه كل  نقلت إحدى املنشورات على فيسبوك نصيحة من "طبيب ايابين" يوصي ب

وتؤكد األستاذة   .ألف مرة  250كة النسخة العربية من هذا املنشور أكثر من  ومتت مشار   .أي فريوس قد يدخل الفم
 .ملياه يطرد الفريوسات من اجلسماجلامعية، بلومفيلد، أنه ال يوجد أي دليل، على اإلطالق، على أّن شرب ا

 :احلرارة وجتنب اآليس كرمي
وهلذا يوجد توصيات بشرب  -الفريوس فعة تقتل ثري من النصائح اليت تشري إىل أّن احلرارة املرتالك هناك

وتّدعي إحدى املنشورات اليت تداوهلا العشرات  .املاء الساخن واالستحمام مبياه ساخنة أو ابستخدام جمفف الشعر
ورا إىل منظمة يونيسيف، أّن شرب املاء وُنسبت ز  -ن مستخدمي وسائل التواصل اإلجتماعي يف بلدان خمتلفة م

وقالت  .ويقول املنشور إنه جيب جتنب أكل اآليس كرمي  -شمس سيقتل الفريوس لض ألشعة االساخن والتعر 
: "رسالة خاطئة حديثة منتشرة عرب شارلوت غورنيتزكا، اليت تعمل على األخبار الزائفة حول كوروان ابملنظمة
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ألخرى بدعوى االباردة  ا صادرة عن يونيسيف وتنصح بتجنب اآليس كرمي واألطعمةاإلنرتنت... يزعم انشروها أهن
 ."أهنا تساعد يف انتشار املرض. وهذا ابلطبع، غري صحيح بتاات

، ولكننا ال نعرف بعد كيف تؤثر نعلم أّن فريوس اإلنفلونزا ال يعيش كثرياً خارج اجلسم خالل فصل الصيف
ة الشمس نفسك ألشعوتقول بلومفيلد إّن حماولة تسخني جسمك أو تعريض  .جد احلرارة على فريوس كوروان املست

كما أّن شرب السوائل الساخنة لن يغرّي درجة حرارة اجلسم الفعلية، اليت تظّل مستقرة ما مل تكن   .غري فعالة أبداً 
 .يف درجة احلرارة  مريضا وتعاين من ارتفاع

Bbc.news  
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 الفريوس "املصنَّع" وأذان من الكنائس.. أبرز الشائعات عن كوروانخامسا:  
 2020أبريل   12

 فلعديد من الشائعات واملعلومات املغلوطة حول الفريوس اجلديد من بينها شائعة عن مطهر معرو خرجت ا
لعديد من الشائعات واملعلومات املغلوطة ل العامل، خرجت افريوس كوروان املستجد وفتكه ابآلالف حو مع تفشي 

 .على مواقع التواصل االجتماعي
 :وهذه أبرزها. من هذه املعلومات املغلوطةانبا فريق التحقق يف وكالة فرانس برس رصد ج

 :"الفريوس املصنع"
ذلك أن شركة تداول مستخدمون مقطع فيديو يدعي أن الفريوس املستجد مصنع، وأوردوا دليال على 

 .للمرة األوىل يف الصني 19ول" أنتجت مطهرا كتب عليه "يقتل فريوس كوروان" قبل ظهور وابء كوفيد  "ديت
مليون مشاهدة   1.4ألف مشاركة وحنو    92افق للمنشور الذي حظي الفيديو أبكثر من  املر   وجاء يف النص

وسات "ديتول" هو ساللة فري  على عبوة معقم لكن املقصود بكوروان.""أكرب إثبات أن فريوس كوروان لعبة حقرية
، وليس 2012و"مريس" الذي ظهر عام  2003" الذي ظهر عام كوروان بصورة عامة، ومنها فريوسا "سارس

وقد ذكر املوقع الرمسّي ملنتجات "ديتول" أن الفريوس املستجد مل يتوفر بعد للشركات    .فريوس كوروان املستجّد حتديدا
يف املئة على فريوسات   99.9ات الشركة أثبتت فعاليتها بنسبة  ه، مشريا إىل أن منتجي اختباراهتا عليالتجارية حىت جتر 

 .أخرى من عائلة كوروان
 :ير صيينتصريح وز 

تداول البعض أيضا خربا أبن وزير الصحة الصيين قال إن "فريوس كوروان ال يعيش يف جو حرارته أكثر من 
تم ملاذا جعل هللا هذا الشتاء ساخنا؟... علما أبن القارة املنشور: "هل فهموجاء يف التعليق على  ."درجة 22

لكن هذه املعلومة خاطئة علميا، وال أثر هلذه التصرحيات من  ."األفريقية هي الوحيدة اليت مل ينتشر فيها هذا الوابء
 .جانب الوزير الصيين

 :رفع اآلذان من كنيسة
عربية حول إقبال غري املسلمني على اإلسالم وسط لتواصل ابللغة الت كثرية على مواقع اغرار منشوراوعلى  

شروه أنه يظهر رفع اآلذان يف كنيسة أملانية املخاوف من انتشار فريوس كوروان املستجّد، انتشر مقطع فيديو يزعم ان
وبر األملانية يف أكتإال أن الفيديو قدمي وصور خالل نشاط أقيم يف مدينة أوسرتينغن    .19-يف زمن انتشار وابء كوفيد

  .، هبدف تعزيز الروابط االجتماعية بني املسلمني واملسيحيني2015

https://media.voltron.alhurra.com/Drupal/01live-106/styles/sourced/s3/2020-04/1_77.jpg?itok=BryAPWyQ
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 :إلقاء األموال يف الشارع
مبواجهة فريوس أبمواهلم يف الشوارع ألهنا "ال تنفع"    صور أخرى مت تداوهلا تشري إىل أن اإليطاليني ابتوا يلقون 

قبل حنو عام على األقل يف سياق تقارير عن  لوابء وقد انتشرتكوروان املستجد، إال أن الصور ال عالقة هلا اب
حادثتني منفصلتني شهدهتما فنزويال، األوىل هي إصدار عمالت ورقية جديدة وعدم تداول عمالت قدمية ما اضطر 

ليت مسلح على مصرف وقيام السارقني بعدها برمي األوراق القدمية ا لقائها يف الشارع والثانية هي عملة سطوإىل إ
 .لتداولأصبحت خارج ا

 :القرآن يف الكونغرس
كي بقراءة آايت من القرآن بعد انتشار فريوس كوروان مت تداول فيديو يظهر افتتاح جلسة للكونغرس األمري 

املستجد يف الوالايت املتحدة، وقد حظي بعشرات آالف املشاركات عرب موقع فيسبوك، لكّن الفيديو يف احلقيقة 
د ترامب بعد تنصيبه وتتلى فيه صلوات ملختلف رك فيه الرئيس األمريكي دوانليشا يظهر احتفاالو   2017ملتقط عام  

 .انتالداي
 :رواتب الباحثني

إىل "ابحثة إسبانية" تتحّدث فيه عن  تناقل عشرات اآلالف من مستخدمي مواقع التواصل تصرحيا منسواب
ئلة: "اذهبوا إىل روانلدو ليجد لكم يب كرة القدم، قايف علم األحياء والع الفارق الشاسع بني رواتب الباحثني

ا التصريح وال ذكر السم الباحثة املنسوب إليها، أما الصورة املستخدمة، لفريوس كوروان"، لكن ال أثر ملثل هذ  عالجا
 .2018فهي لوزيرة إسبانّية تديل بتصريٍح عام  

 :معلومة طبية مزيفة
فمن غري املعروف حىت الساعة ما إن كانت   صحيحة،بيتها غري  هذا املنشور حتدث عن معلومات طبية غال

درجات احلرارة تؤثر على انتشار الفريوس، كما أن املاء الساخن أو تناول املاء بشكل متكّرر ال األحوال اجلوية أو 
  :"يؤثر على الفريوس، ومل يشر خرباء الصحة إىل ضرورة "الغرغرة

 :الصالة وراء مسلمني
االجتماعي ابللغة العربية مقطعاً مصورا على أنه إليطاليني يصطفون يف   ن ملواقع التواصلوتداول مستخدمو 

تفشي وابء كوروان  صالة مجاعة وراء مسلمني، يف ما يوحي أبنه ملتقط يف األايم العصيبة اليت تعيشها إيطاليا مع
ة شيكاغو األمريكية هو ملتقط يف مدينلكن املقطع يف احلقيقة منشور قبل سنوات، و   املستجّد فيها على نطاق واسع،

 :"، حتت عنوان "مسيحيون من أمريكا ينضّمون إىل املسلمني يف صالهتم2017يف العام  
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 عليها؟.. واتساب مصابة بكوروان الشائعاتهل يتم احلجر سادسا:  
20/3/2020 

ويف الوقت املناسب   لتزويد اجلمهور مبعلومات دقيقة  تبذل احلكومات واملسؤولون الطبيون قصارى جهدهم
هود تتقوض بسبب انتشار املعلومات الطبية اخلاطئة والعالجات املزيفة اجلديد، ولكن هذه اجل فريوس كوروانعمن 

 .على واحدة من أشهر منصات املراسلة يف العامل
 واتساب اململوكة لفيسبوك للتدقيق جمددا بشأن كيفية تعاملها مع املعلومات اخلاطئة مع تفشي وختضع 

ثر من ربع مليون شخص وقتل أكثر من عشرة آالف لعامل، والذي أصاب أكمجيع أحناء اجائحة فريوس كوروان يف 
 .منهم

وتستخدم منصة واتساب لنشر الرسائل اليت غالبا ما حتتوي على مزيج من االدعاءات الكاذبة واملضللة 
التوقف عن ن الناس على  رجة أن قادة العامل حيثو واليت انتقدها خرباء طبيون، وقد أصبحت املشكلة خطرية للغاية لد 

 .تطبيق ملشاركة املعلومات اليت مل يتم التحقق منهااستخدام ال
وقال رئيس الوزراء اإليرلندي ليو فارادكارعلى تويرت "أحث اجلميع على التوقف عن مشاركة املعلومات اليت 

حلصول على يقية، يرجى اوتربكهم وتسبب أضرارا حقمل يتم التحقق منها على واتساب، هذه الرسائل ختيف الناس 
 ."ن مصادر رمسية موثوق هبامعلوماتك م

وغالبا ما تصل املعلومات اخلاطئة على اهلواتف الذكية يف الرسائل اليت متت إعادة توجيهها بواسطة صديق 
يد من الرسائل بني أو قريب وتتضمن معلومات مزعومة من طبيب ابرز أو صديق يعمل يف احلكومة، ومتزج العد 

شكل صحيح، مع بعض التضليل، كادعاء كاذب يتم تداوله حاليا وهو مثل كيفية غسل يديك بئح السليمة،  النصا
 .دقيقة سيعطل الفريوس 15أن شرب املاء الدافئ كل  

 ونظرا ألن رسائل واتساب يتم تشفريها بطريقة تسمح برؤيتها من املرسل واملستلم فقط، فإن مسؤويل الصحة
واتساب نفسه  ت اخلاطئة عن فريوسات الكوروان، وال يراقبتتبع انتشار املعلومابة يكافحون لالعامة وجمموعات املراق

 .تدفق الرسائل على منصته
يف بيان يوم   -اليت تشرف على جهود مكافحة التضليل-وقالت فريا جوروفا انئبة رئيس املفوضية األوروبية  

 فهم أفضل للمخاطر املتعلقة ل تظهر، حنن حباجة إىلال تزا من املعلومات الكاذبة الثالاثء "من الواضح أن الكثري
 ."ابالتصال بشأن خدمات التشفري الشاملة
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من جهتها، تقول واتساب إهنا اختذت خطوات للحد من املعلومات اخلاطئة، وتشجع املستخدمني على 
 .ملعلوماتإعادة إرسال الرسائل إىل حساابت خاصة ميكنها التحقق من ا

إن هناك عددا من املدققني للحقائق احمللية، وأكد أن الشركة تسعى  ل كاثكارتساب ويوقال رئيس وات
 .لتمكني املزيد من القيام بعملهم املهم حىت يتم التعرف على الشائعات ومواجهتها

ت إهنا تضليل وقالورحبت جوروفا ابلتدابري اجلديدة، لكنها شددت على ضرورة عمل املزيد ملعاجلة قضية ال
ب اللجنة ببعض اإلجراءات اليت اختذهتا للحد من انتشار التضليل، ولكن يبدو أن معظم احملتوى املثري واتسا  "أبلغت

 ."للمشاكل هو ما يسمى احملتوى العضوي، أي أنه يتم إنشاؤه من قبل املستخدمني أنفسهم
 اجلزيرة نت
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 شاعات الزائفة عن احلقائقلوموند: إليك دليل كوروان لتمييز اإلسابعا:  
 19/3/2020      يرة نتاجلز 

العاملي أاثر الكثري من اإلشاعات واألخبار، واقرتحت  19-قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن وابء كوفيد 
 .يف مادة أعدها مخسة من صحفييها التمييز بني الصحيح والكاذب من هذه األخبار

فرنسا والعامل، ( يف 19-عن فريوس كوروان )كوفيدسلسلة التداعيات النامجة  وأوضحت الصحيفة أن
كإغالق املدارس وإلغاء األحداث الثقافية والرايضية ابملئات واالقتصاد املتعثر، ودعوة الرئيس "للتوحد" يف مواجهة 

 .األزمة الصحية؛ كلها أمور تثري الكثري من املخاوف
 19-قبيل "العالجات السحرية" لكوفيد اإلشاعات؛ من  ، تنتشر عادةسياق من عدم اليقنيويف هذا ال

وكذلك املتعلقة أبصل الفريوس، واملعلومات اخلاطئة عن عواقب الواب؛، ولذلك تقدم الصحيفة مساعدة للقارئ 
 :للتمييز بني األخبار واملعلومات الصحيحة من تلك اخلاطئة، يف النقاط التالية

 19-الوقاية من كوفيد  -.  1
ال، وتوصي السلطات الصحية بتبين "احلواجز تطاير من رذاذ عند العطاس والسعنتقل املرض عن طريق ما يي

 :املانعة" للحد من انتشار الفريوس، مثل
 .غسل اليدين ابنتظام

 .أن يكون السعال أو العطس يف املرفق ✓
 .يلأن تكون التحية من دون مصافحة مع جتنب التقب ✓
 .يل ذات استخدام واحد والتخلص منهااستخدام مناد ✓

 :صائح سيئة جيب جتنبهان
 .ت الساخنة ال "تقضي" على فريوس كورواناملشرواب ✓
 .ليس من الضروري حلق اللحية ✓
 .ال ميكن اعتبار من تظهر عليهم األعراض هم فقط من ينقلون العدوى ✓
 .الكوكايني ال تعاجل كوروان ✓
 .الصحيح أن احمللول اململح كاف ملواجهة هذا املرضليس من   ✓
 .ن لقاحا ضد الفريوسحلوم البقر ال تكو  ✓
 .دقيقة ال حيمي من الفريوس  15كل  شرب املاء   ✓
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 .19-لكوفيد فيتامني سي ليس عالجا   ✓
 .الكحول ال يقتل كوروان ✓
 .معقم األيدي ال يسهل اإلصابة ابلسرطان  ✓

 لبحث عن عالج ضد الفريوسا
سنة أو سنتني على بناء على املعرفة احلالية، ميكن أن يستغرق تطوير لقاح ضد فريوس كوروان املستجد 

اليت تستهدف الفريوسات التاجية على نطاق  البحث العلمي سبال أخرى: وهي تطوير األدوية يستكشف .األقل
تفيد أيضا يف منع تفشي فريوسات أخرى من أوسع، وقد تفيد هذه الفرضية يف ما يتعلق ابلوابء احلايل، كما قد 

 .ة عالجات خمتلفةربة سريرية" لتقييم فعالية أربعيف فرنسا، يتم حاليا إطالق "جت  .العائلة نفسها
 أصل كوروان

جملتمع العلمي بعد مسألة أصل الفريوس احلايل، إال أن عالقة جينية قوية قد لوحظت بني فريوس مل حيسم ا
 .الفريوسات التاجية املأخوذة من اخلفافيش، ولكن هذا ال يفسر كل شيءكوروان املستجد و 

ن هذا البشر، كما هي احلال غالبا، إذ اتضح أضيفا وسيطا قد نقل الفريوس إىل  ويعتقد املتخصصون أن م
لى كان الزابد واجلمل ع  -على سبيل املثال-الوسيط ابلنسبة للسارس ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية احلادة 

 يهم" الرئيسيني، نظرا ألنه حاملالبنغولني حىت اآلن من بني "املشتبه ف  أما يف ما يتعلق ابلفريوس احلايل، فإن   .التوايل
 .ن ملف الفريوس احلايل، ولكن هذه الفرضية ال تزال حمتاجة إىل أتكيد لفريوس اتجي ذي ملف وراثي قريب جدا م

 :داوهلاعلومات كاذبة مت ت 
 .ليس مزجيا من السارس واإليدز  19-كوفيد
 .الفيديو الذي يدعي أن الفريوس احلايل سالح بيولوجي ليس صحيحا ✓
 .2019ال تثبت وجود فريوس كوروان احلايل قبل عام   جاجة املطهر اليت انتشرت صورهتاز  ✓
 .فيشال يوجد دليل على أن فريوس كوروان أييت من الثعابني أو حساء اخلفا ✓
 .لوالايت املتحدةيف ا 2003 يتم إنشاء الفريوس احلايل عام  مل ✓
 .2019بر/تشرين األول مل تنظم مؤسسة بيل غيتس "حماكاة" للوابء احلايل يف أكتو  ✓
 .ؤسسة بيل غيتس شركة حاصلة على براءة اخرتاع الفريوس احلايلمل متول م ✓

 .، واليت تنصح بقراءهتا19-املتعلقة مبوضوع كوفيد  يف اخلتام، قدمت الصحيفة الئحة ببعض املقاالتو 
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 ابلتوفيق للجميع


